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Bezptatna infolinia: 0-800 66-002 

Zamowienie i petna informacja nic nie kosztuje! 
Infolinia czynna: 
pon. - pt. 10.00-20,00, sobota 10.00-16.00 

Wszystkie ceny zawierajq.VAT. Wysytka za darmo, 
odbiorza zaliczeniem pocztowym, realizacja 
zamowienia do 7 dni roboczych. 

Kllka hitdw z naszej oferty: 
Quake II 125 zt, Final Liberation 139 zt, Carmageddon 89 zt, Zork 
Grand Inquisitor 134 zf, Hexen II 125 zl, Tomb Rider II 134 zl, Dark 
Reign 107 zf, Heavy Gear 134 zf, Star Control 130 zl, World League 
Basketball 139 zf, FIFA '98 134 zf. Panzer General 134 zf, Podwojne 
klopoty Buda Tuckera 62 zf,Fighting Force 139 zt, 

A dia nsjmiodszychr 
Lasy Podpoduszanskie 98 zf, Czarownica Agata 53 zf, 
Multimedialne la, la, la 53 zf, Urodziny Prosiaczka 53 zl, Marzenla 
Zfotej Rybki 53 zl, Tomek i Oskar 89 zf, Sekrety Krola 62 zf, 
Herkules Animowana Bajka 143 zf 

Te i wiele innych tytufow znajdziesz w naszym bezplatnym katalogu 

i na stronie internetowej WWW.market2000.pl 
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Parada Naczelnych w gatkach na plazy 
Cniewykluczone, ze wkrotce si^ zdarzyl 

Zbyszek Banski: Kiedy bylem maty jak dysk twardy Lorda Yabola, kolega zapytal mnie, czy wiem, co jest lepsze od duzej poreji lodow... 

Jurek Poprawa: Hm, no ja wiem co (wbrew pewnej reklamie w IV) - ale poniewaz czytaja nas niepelnoletni... 

Zbyszek: A, to tez... Ale od duzej poreji loddw lepsze sa dwie duze poreje a najlepiej z kawatkami czekolady. A czy ly wiesz, co jest lepsze od 
oowWepo i pactoo Swiezym lakierem letniego wydania miesieeznika CD-Action? 

Jurek: Ho, teraz lojuz nietrudno zgadnac! Lepiec miec przeciez dwa oddzielne numery - osobny w lipcu i slerpoiu, zamiast tqczonego wydania 
lipcoim^nlowego. Korzysci widac gotym okiem: dwa razy wiecej demek w ciagu wakaeji^wageff^ej recenzji. Jest czym 

HBitar woloego czasu, kiedy “jest deszczowe lalo i moknq swierszcze w moki 

...alba gdy "na plazy slonce prazy, bladosc cial zanika” a “lato, lato wszedzie, 

fak, lak... znamy te wakacyjne przyspiewki. CD-Action w kazdym razie1 

serce"... 

llumacz jeszcze tylko, co z tg czekolady w 

Reklama 

Agnieszka Biernat 
Lei. 0602 675019 

Tadeusz Graraiak 
tel. 0601 783963 

. MillcriSk 1^ zawarte w czasopismic nic mogq bye 
w calosci lub cz^sciowo kopiowane, 

Bb i frluHikpiokinpCi repr(Kl(iki>vruneh tlumaczone 
™ imi jtrcthikuwane do for my elektronieznej czy 

ruRzyiywalm-j pr?.c£ tnns^yny be?, pis cm lie j 
fcgndy Wydowey. 

if ■ Kvdakejji nic pnnost mJpnwieilz'iiiTrinsci zii 
I rest oglovzeik Rcd.ikcp me zwnica 

1 niaterialow nie zamowionych oraz zastrzega 
sobic prawo do redagowania 

i skracania tekstow. 
Wszclkie znaki firmowe i lowarowe sq 

zastrzezone przez ich wlascicieli 
i zoslaly uzyte wylqcznie w celach 

informacyjnych. 

Za btydy spowodowane wadliwym dzialanicm 
zamieszczonych na plytach programow 

Tcdakcjji aic udpnwiadj. 
Plyty CD ihisiarcumc wra* i pismem zoslaly 

sprj.wtb.uTic ruijnuwszymi doMypitymi 
wersjami programow antywjrttsawych. 

No pari of this publication may be reproduced, 
stored, or transmitted, in any form or by any 
means, without the written permission oT the 

publisher. Silver Shark accepts no 
responsibility for the contents of included 

advertisements and commercials. The 
publisher reserves to itself a right not to return 
unreserved manuscripts to their authors, and 

to modify submitted texts. All brands and 
products arc trademarks or registered 

trademarks of their respective holders, and 
were used in this publication only for the 

informational purposes. 

Zbyszek; Czekolady do miesieeznika nie doi 
race graezy pelniutka wersja 
TIMESHDCKAN! 

Jurek: Cicho, nie drzyj sle tai 
chyba mniej niz rok? A co 

Zbyszek: JasneiBedzieznowu peli 
Znowu za darmo! Zresztg noszu 
hardzodobre, nowe grypod 

Jurek: Skoro tak, to wypa 

Zbyszek: Wiesz oco 

Jurek: To oczywiste, 
zmiescito?” 

Zbyszek: Wynika to? 
przez rok...) namgry 
tarn chodby bajta - tzn, 
i» 
z TimeshockJest jon 
PuScielzwipk przez 

Jurek: PrzyciszloiittehmJ 
jeszcze povyffi3zfeC\Zi 
w numeri 

Zbyszek: vf I: 
Gexs. Jesti 
Croft'fwiijzieNSm! 
kompleluklerownlc. 

ego. Na jednym z krgzkow czeka na drzgee z wrazenia 
erze, ale musze to zrobic: LUUUDZIEEE!!! DAIA ZA DARMO 

Empire Interactive powiadasz. No, no! Ta gra ma przeciez 

stronach czasopisma (gdzie - nie powiem). Wyobrazasz sobie - dwie 
jeszcze nie byto. 

ych numerow i zyczyc dobrej zabawy przy bardzo dobrych grach. 

wTimeshock? 

lie nie ma zadnych innych demek, mimo iz pare sip by tarn jeszcze 

^ [giilmare Creatures oraz 
e ksll ^ A1! aiUyv^flf m&wi a I i Sm y tarn z nm Lara 
HjRintouilel przyjr^y^SiiMsiDmj 

Jurek: Nie jesl to zwyczajny numer. szczera prawda. Ale nie tylko ze wzglgdu na Timeshocka i pore roku. Mamy lym razem wiecej Action 
Redaction, troche mniej Cbassu (pocleszymy tanfiw RPG - od nastgpnego nuemru KCh w starej objplodci) i sporo “wakacyjnego luzu” (sami 
zabaczcle, co lo oznaeza w praklyce]. Teraz moze jeszcze jedno wyjaSoienie - karty wstppu do Empikow wysytamy poczta, nazwisk nie 
pnbllkujemy w lym nnmerze, ale maszyna kreci sip nadal. Za miesiac beda tez wyniki wszystkich zalegiych konkursow. Sorry za zwlokp! 

Zbyszek: Ech, plgkne mamy wakcje tego roku! Goraco i w ogdle... To co, zmieniamy bitmape? Znutfzily mi sip juz te Wyspy Kanaryjskie. Moze 
teraz zarzucisz jakied Hawaje? 

Jurek: OK, na zyezenie Honolulu. A czyteloikdw juz zegnam. CzeSfi! Ahoj, do zobaezenia w llstce! 

Zbyszek: I we wszystkich innych miejscach, gdzie sprzedaja grasp! 

IHt)] AOHTHOtnWAWV 
ZWU2EX H MTfOU D131 fflASr 90.000 egz. 

Jerzy Poprawa^.——- aimtum_ 
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Jak zawsze informujemy, ze podajemy tu mocno skrotowe opisy demek i programow. Doktadniejszych informacji szukajcie w ptikach typu 

„read.me”, ktore zwykfe zawarte sg w katalogu z grg. Przypominamy tez, ze: 

Zotte tto - oznacza grplprogram w petnej wersji. 
Ziefne - gra wykorzystuje akceleratory grafiki, ale dziat tez bez nich. 
Czerwone - gra dziata tytko na komputeracb wyposazonych w akceleratory grafiki. 

KOLEKCJA CDA - GRA NR 1 

Poczqwszy od tego numeru znajdziecie tu taki napis [bye moze nawet 

co miesiqc?) oraz logo CD-Action na jednym z krqzkow. Co one 

oznaezajq? Otoz tyle, ze gra opatrzona takim godlem rozni si? od swej 

komercyjnej wersji tylko w dwoch miejscach: nie jest opakowana w 

firmowe pudetko... i jest catkiem za darmo. A poza tym - bajt po bajeie 

- odpowiada temu, co za ci?zkie pieniqdze mozecie nabyc w sklepach. 

Nawet kompakt wyglqda doktadnie tak samo, jak oryginalny prototyp. 

Postanowilismy robic czytelnikom prezent z jednej tylko gry w kazdym 

numerze pisma, ale za to jakiej! Zdradzimy tylko tyle, ze w kolejce 

czekajq BARDZO atrakcyjne tytuly (i nie pytajeie jakie - to w koricu ma 

bye niespodziankaU. Zatem - bqdzcie cierpliwi... bo naprawd? warto! 

A na poczqtek prezentujemy Warn gr?... 

TIMESHOCK 
(Empire Interac¬ 

tive) 

Znakomity pinball w 
petnej wersji! 
Pozwolimy sobie 
przytoczyc 
fragmenty recenzji 
[Yasia) z CDA 09/ 
97 - jak widac, gra 
jest jeszcze catkiem 
swieza! 
(...) Po pierwsze - 
gra chodzi tak pod 
DOS, jak i 
Windows'95. Dia 
komputerow 
wyposazonych w 8 
Mb Ram 
przygotowana jest specjalna wersja, ktora gfownie rozni sip czasem 
doczytywania stoiu itp. (...) To co mnie zaskoczyio, to nie wygigd stofu, a 
dzwipk sgczqcy sip z gfosnikow. Ponad 30 kawaikdw w wykonaniu grupy Stiff 
Little Fingers bezbipdnie pasuje do atmosfery gry (mozna jej siuchac z 
„normalnego,J odtwarzacza CD). Grafika... To mnie zabiio. (...) Mozna grac w 
rozdzielczosci 1600x1200, w trybie true-color (..J Pipknie zrobiony i 
maksymalnie kolorowy stof, do tego realistyeznie zachowujgce sip kuiki 
(nawet widac na nich refieksy swiatia). (...) Mozna np, wiqczyc cos w 
rodzaju GOD_MODE, za pomocp ktorego mozemy zmienic praktyeznie 
wszystkie parametry stoiu i gry: od ilosci bil zaczynajgc, a na sile odbijania 
bumpdw kohczqc, Pozwala to na duzq dowolnosc w grze i czpsciowo likwiduje 
mankament, jakim jest tylko jeden stof (!) zawarty w grze. 
LJO jakosci wykonania stoiu mozna sip przekonac w opeji Examine Table w 
menu. Chyba dopiero przy pipciokrotnym powipkszeniu widac piksele. Warte 
zaznaezenia jest, ze stof zajmuje tyle samo miejsca na ekranie w kazdej 
dostppnej rozdzielczosci (...) fimeshock to wspaniaiy pinball, na miarp 
dzisiejszyeh mozliwosci naszyeh komputerow Naprawdg warto w niego 
zagrac, (...) 
Recenzent dal grze oesn? 8/10 i wydaje si? nam, ze po roku bez problemu 
mim bez wahania przyznad je] co nejmniej 7/10, Na GDI znajdziecie 
przetlumsczony plik fimeshock read,men; radzimy jego lektur? je£li 
posiadacie 8 mb Ham r/lub slebe procesory. Jest tez oryginalna instrukeja w 
formacie Acrobat Readsra CAR tez jest w jednym z katalogdw na CD i grq, 
bez strachu), Zresztq nawet bez patrzenia w instrukeja kazdy poradzi sobie z 
pinbaflem! miiejzabawyl 

Wymagania: Penlium, 0 Mb Ram, SVGA, karta muzyezna, Windows'95/DQS. 

Queen: the Eye 
(Electronic Arts) 

Wlasciwie trudno t? gr? zakwalifikowac do 
jakiegos gatunku: przygodowka? gra akcji? 
gra karate? Hm - wszystkiego po trochu, w 
3D, z muzykq zespofu Queen! Demko 
zajmuje ponad 55 Mb na HDD. Jej recenzja 
byta niedawno w CDA. 

Wymagania: P-100, II Mb Ram, SVGA, karto muzyezna, Windows'95. 

Beast Wars: Transformers 
(Hasbro Interactive) 

Czyli... zamaskowane rrroboty!! (pami?tacie jeszcze t? reklam? w TV?). A tak 
w ogdle jest to nawalanka 3D w TPP. Cos pomi?dzy Outwars L* Turokiem 
(ach te dinozaury!). Demko zajmuje okofo 13 Mb. Sterowanie: kursory, CTRL 
tskok), spaeja - strzat. 

Wymagania: P90,16MB, Win95, DirectX 

Comanche Gold 
(NovaLogic) 

Jesli ktos lubi symulacje 
helikopterow, a szczegolnie 
cykl Comanche - nie moze 
przejsc oboj?tnie obok tego 
dema. Oto macie poprawionq 
wersj? Comanche 3! 
Sterowanie opisane jest w 
samej grze tw opcjach na gdrnej belce); pami?tajcie tylko, ze doladowywanie 
misji troch? trwa - nie wpadajcie w panik?, gdy wyda si? warn, ze gierka si? 
zawiesila. Po ...nastu sekundach gra na pewno si? uruchomi... Demko 
zajmuje 17 Mb na HDD. 

Wymagania: Pentium, 16MB, Win95, DirectX 

Formula 1 ’97 
(Psygnosis) 

Gierka zebrala w swoim czasie troch? po krzyzu od naszego recenzenta - 
ale sami zobaezeie, czy stusznie. Ta symulacja wyscigow Formuty 1 moze 
faktyeznie nie zachwyca realizmem jazdy - ale wrazenia wizualne sq 
catkiem niezte (szczegolnie z akceleratorem). Demo zajmuje ponad 90 
Mb! Ale za to daje warn naprawd? ogromnq swobod? wyboru: trybu gry, 
kierowey, samochodu (tqcznie z doborem poszczegdlnych eiementow 
wyposazenia), poziomu trudnosci itp itp. Dla tych, ktorzy po prostu chcq 
sobie pojezdzic i lubiq gry na PSX - jak znalazL I jeszcze jedno - program 
dose dlugo si? ..namysla” na ekranie tytutowym. Zalecamy cierpliwosc - 
w koricu ruszy. 

Klawiszologia: 
Kursory - sterowanie pojazdem 
A - gaz 
Z - wsteezny 
F5 - nacisnij, gdy widzisz, ze twoja maszynka jest za slaba 
na t? gr? 
F11 - zgrywa screen - tylko w wersji 3Dfx (t max. 8 
obrazkow) 

Wymagania: P'120,16 Mb Ram, SVGA, karla muzyczna, Windows'95, ew. akcelerator. 

Jiumer 07/Be 
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fmos) 

aitfflPB, 0 uciesxy 
jedinocjafirtfe mMnifeSw*.. 
mangi, -gier afccji icp. to 
trzubu pD prostu zahpczyd! 
S,-kod8-w i^c9 ze wymagania 
: ;xz?towe l32Mb'Mm\ 
ukceterator) sprawiq, m 
spora cz^£zwasb^zie . t f ■ . . — 
muslala pbprzestBd na. crytaniu tych slow., , Oemko zajmuje jakies 75 Mb, 
Sterowafi mozna i Idawaturyi rnyszy f gamepaddi Wt^cej o klawiszologii - w 

.me. 

Klawiszologia: 

Kursary * paiipante si? oraz menu akcfi 
Enter * akc|fl , 
Lewy Ctrl - Cancel lub Run Cw zaleznqGei jakie menu wybrefi&my 
kursorBTn] 
lewy Shift -Menu 
Soacia - przelgczanle si? na mnq postad 
End - *Hsta celflw* w bitwte 
Insert - pauza (podczss bitwy) 
Delete J Help. 
Crrl-Q - Quit 

wvfBBmflia:Nsif. nm ram. mm. oirmx s, tmimm oiaini 

KYODAI 4.28 
(Rene-Gilles Deberdt) 

Kiedys juz mieliscie okazj? si? 
zetknqc (na naszych Cover CD) z 
tego typu grp. A oto najnowsza 
wersja Kyodai Mah-jonga. Jest to 
znakomita, prosta i wciqgajqca gra 
logiczna, bazujqca na chinskim 
domino. Wystarczy par? chwil, by w 
pelni opanowac jej zasady - a grac mozna az do upadlego ... Demko zajmuje 3 
Mb. 

Wymaganla:48G, Windows'95/Windaws 3.1x, SVGA, karta muzyczna. 

Motorhead 
(Gremlin Interactive Ltd.) 

Znakomita wy£tig6wka - i to powinno warn wystarczyC. by i entuzjazmem 
wziqd si? za zabaw?. Oemko zawisra intro, i cho6 nie daje specjalnej 
mozliwosct manewpti przy 
wyborze poj&zdm roru itp., 
to i tak wykopuje m6zg i 
czachy Do wyboru sq dwie 
wersje: ci. ktbnzy nre majq 
akoeleratora powinni 
wybrafi low-res, szcz?§liwi 
posiadacze dopalaczy - hi- 
ras- Je^li jednak demko 
ngryzre" si? i waszym 
akcderatorem - no to 
mestety. rtiwniez trzeba 
b?dzie grad w low-resie... 
Demo potrzebuje okolo 40 
Mb na HDD. 

Klawiszotogra; 
Kursory - sterowanie, gaz, hamutec 
Spacja - wtdok wstecz 
F1-F3 - ujecia kamer 
ESC - wy|£cie 

WmiihIi:P"133, u Mb Ram (!j, SVGA, kails muzvczna. WlHfawi’SS, ew. skculsiiioj. 

KKND 2: Krossfire 
(Melbourne House/Beam Software) 

Druga cz?sc bardzo dobrego RTSa. Demo zajmuje 11 Mb. Szczegolowa 
instrukcja w pliku read.me (przeczytaj koniecznie!). Sterowanie - myszq i 
klawiaturq. 

Klawiszologia: 

Alt 
Shift 
Tab 
Ctrl 
I 
V 
C 
P 
B 
T 
W 

+ 
F 
G 

atak 
wyznaczanie trasy 
radar on/off 
Defend mode 
Infantry menu 
Vehicles menu 
Constructors menu 
Aircraft menu 
Buildings menu 
Towers menu 
Walls menu 
zmniejszenie tempa gry 
zwi?kszenie tempa gry 
Fight mode 
Guard 

Wymagania: P-100, IS Mb Ram, SVGA, karta muzyczna, Windows’95, DireclXS 

Team Apache 
(Simfs\Mindscape) 

Druga cz?5d bardzo 
dobrego RTSa. Demo 
zajmuje 11 Mb. 
Szczegblows instrukcja w 
pliku resd.me (przeczytaj 
koniecznie!). Sterowanie - 
myszq i klawiaturq. 

Klewiszologie; 

Alt atak 
Shift wyznaozanie trasy 
Tab radar an/off 
Ctrl Defend mode 
I Infantry menu 
V Vehicles menu 
C Constructibles menu 
P Aircraft menu 
B Buildings menu 
T Towers menu 
W Walts menu 

zmn iej szen re t e m p a g ry 
+ zwi?kszenie tempa gry 
F Fight mode 
G Guard 

wymiganifl: m, iflME HAM. mm. DlrecU. ew. lUtifliilu 
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Battery Check 
(Orange Games) 

Sympatyczna 
platfonmdwka 2D na 
engine Jazz Jackrabbit 2, 
Demo zajmuje troszk? 
ponad 3 Mb i jest... po 
holendensku, ale to w 
niczym nie przeszkadza 
[gorzej jest z read.me ;-)) 
Sterowanie: kursory, 
CTRL. 

Incubation: The Wilderness Missions 
(Blue Byte) 

Znakomits gra Incubation doczekals si? 
kolejnego data-dysku. Tneba przyznad ze 
autorzy postflrslt si? dorzucic troth? nowycb 
rzeczy. W demie (nie wymaga posiadania 
pefnej wersji gry!), w trybie tnstent Action* 
made dost?p do kifku nowych brans Ipjia 
lancuchowa.,. hm, J. a akcje dzieje si? w 
dzungii pains) naprawd? groSnych sku.,,rceybyk6w, m.in. potrafiacych m6 
ogniem. Czadf Demko pofcrzebuje jakie& 30 Mb na HDD. Sterowanie icp. - 
tredycyjnie w pfikti readme. 

Wymagania: P90,16MB, Winds, DirectX W|ER Wife: P3Q, I6M8, WI09&. Oirecrxs, ew. stmmi 

VANGERS: 
One for the 
Road 
(Interactive 

Magic) 

Troth? wy^ctgi 
samochodowe,, 
troch? 
scrzelamna * s 
cbm w bardzo 
makanwencjo- 
nalnym ujgciu. 0 
grze poczytacie 
nieco wi?cei w newsach, Demo zajmuje okoio 75 Mb! Klawiszologia 
(obszerna) w pllku readme. II nes weraje sfcrticona. 

KlawiszOfagia; 

Klawistura numeryczne: 
4/6 - fewo/prawo 
8/5 - neprzdd/ wstecz 
Shift -|ez 
C - hamutsc 
Enter - inventory 
Spacja - aktywacja 
14 - strzal z wybranej brdni 
CTRL - satwa! 
Tab - zmiana celu 
F1-F7 - kamsry 
+/- - zoom/unzoom 
0 - standardowy zoom 
FIT - scresnshoot 
ESC/P - pauza i dost?p do opcji 

Commandos: 
Behind Enemy 
Lines 
(Pyro Studios\Eidos) 

Zndw symulacja 
komandosow, tym razem 
w czasie II wojny. W 
redakcji utworzyly si? 
dwie frakcje: jedni 
uwazaj?, ze lepszejest 
SpecOps, inni zas 
zaklinaj? si?p ze ta gra 
nie ma sobie rownych. No ale sami ocenicie, kto miai racj?. 0 grze piszemy 
w CDA (w przeglqdzie), wi?c nie b?dziemy si? tu rozwodzic na jej temat. Tak 
czy siak - czadziorska gierka! W demie made dost?p do dwoch misji, zajmuje 
ono okolo 32 Mb Ram. 

Wymagania: PI 20,16MB, Win95, DirectX 5 

Wpmflli: WfviDMfi: F-133,119 Mb 8am, SVSfl, tana muzyezna, Wlnfl&wi'SS* Dlrscri 

Super Match Soccer 
(Acclaim) 

No cdz - Mundial... wi?c 
nie moze na naszyeh CD 
zabraknqc pitki noznej. W 
demie tej gry mozemy grab 
USA przeciwko Walii, 
ustalac taktyk? i formaeje 
(calkiem sporo). 
Sterowanie z joya i 
klawiatury (wszystko jest 
w odpowiednich menu]. 
Gra moze nie powala na kolana, ale jest cafkiem sympatyczna. Demo zajmuje 
tylko 10 Mb na HDD. 

Wymagania: P-100,16 Mb Ram, SVGA, karla muzyezna. Windows'95 

WACKI. Kosmiczna 
rozgrywka 
(Seven Stars) 

Demko - specjalna 
wersja dla CDA - polskiej 
przygodowki (opisywanej 
zreszt? w tym numerze 
pisma], Trzeba przyznac, 
ze gra jest „z jajem" t ma 
specyficzny, smieszny 
klimaeik. Wi?cej o 
programie poczytacie w 
pliku readme, na CD 
(demko startuje z CD-ka). Poniewaz demo zawiera NIE TYLKO demo gry, 
radzimy, gdy chcecie pograc, kliknqc na ikonk? matego fiata. 

Wymagania: 486/66,8 Mb Ram, Windows 95, SVGA, karta muzyezna 

Tomb Raider 2 
(EIDOSICore Design) 

Lara powrace m jeszcze fjui si? robi TR3!) - tym razem metre do pogrania 
kawslek eprMu weneckiego* Demo potrzebtije 7 Mb na HDD Po 
uruchornieniu demka i CD muside podafi partycj? \ katafog, do toJre] si? 
rozpekuje, K|awiszolDgia,.. kto jej nie zna? No, afe die zasady: 

Kiawjszofcgie: 

Kursary * poruszanie si? 
Alt - skok 
CTRL - akcje 
Specja - wyimij/schowaj brort 
Shift * powoooli Myvuaj z kursorami] 
Ins • papatrz 
/ • m£ fter? 
ESC - inventory/opeje 

Wmsaiilt: PIG, 10 Mb* SVGB. Urla muzyezna* Wlpitfows'35. Direct l. m RceMar 
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Obliczenia fizykochemicze - program (baza danych) dla 

nauczycieli chemii i fizyki, ew. uczniow licedw i studentow 

zainteresowanych tymi przedmiotami. 

DirectX 5.2 - jedno zdanie: ZAINSTALUJCIE TO (najnowsza 

wersjal), jesli chcecie, by dema dziataiy. I bez dyskusji! ;-] 

Motocross - polska gierka dla mitosnikow motocrossu. 

Pink Calendar - kalendarz i tzw. „day planner", czyli cos dla 
zapominalskich. 

Quake 2 - rozbudowany screen-saver na motywach Quake 2. 

Bonus 1_- bajerki do Windows'95: kursory, ikony, cos dla 
hackerow, tapety, screen-savery, fajne programy itp. (Szczegolowy 
opis w pliku tekstowym, w katalogu, do ktorego rozpakujecie 

program). W sumie ponad 23 Mb. 

/ ' // 
Bonus 2 - raj dla gracza: edytory, save’y, tipsy, trainery, polska 
gra strategiczno-ekonomiczna, dodatkowe levele do gier, mnostwo 

solucji po polsku itp. Opis - j/w. W sumie takze ponad 20 Mb po 

rozpakowaniu. 

Duke & Quake - edytor poziomow do Quake 2. Levele, edytory, 

uzytki, fonty, desktop-theme itp. do Quake. Levele, screen-saver i 
desktop-theme do Duke'a. Razem jakies 30 Mb (szczegolowy opis - w 

pliku tekstowym). 

Scena - ponad 46 Mb stuffu. Najnowsze parties, modki czytelnikow 
CDA, grafy Lazura, intra 256B, polski music-dysk. Szczegolowy opis - 

w pliku tekstowym w katalogu, w ktorym rozpakujecie ten plik. 

INDEKS GIER: 

•Battery Check 
•Beast Wars: Transformers 
•Comanche Gold 
•Commandos: Behind Enemy Lines 
•Final Fantasy VII 
•Formula 1 '97 

•Incubation: The Wilderness Missions 
•KKND 2: Krossfire 
•KYODAI 

•Motorhead 
•Queen: the Eye 
•Super Match Soccer 
•Team Apache 

•TIMESHOCK - PELNA WERSJA 
•Tomb Raider 2 

•VANGERS: One for the Road 
•WACKI. Kosnrticzna rozgrywka 

g 

Zaprasza do Jaskini Gier! 

Lubisz gry? Nie chcesz kupowac kota w worku? A moze tylko 
masz ochot? pograc z kolegami w sieci? Nic prostszego! Musisz 
tylko przejsc si? Club przejechac] do najblizszej siedziby Empiku! Po 

co? 

Empik ma dla graczy specjaln? ofert?: grasz na dobrym sprz?cie w 
najlepsze gry! Chocby dzis. Po przetestowaniu gier mozesz je kupic 
na miejscu. Jaskinie Gier czekajq na entuzjastow komputerowego 

szalenstwa! 
Twoj magazyn komputerowy CD-Action proponuje ci udziat w 
losowaniu bezptatnych kart upowazniajgcych do wst?pu i grania w 
Jaskiniach Gier przez PI^C petnych godzin. Wytnij kupon, naklej go 
na kart? pocztowg i wyslij na adres naszej redakcji z dopiskiem 
JASKINIA GIER. Nie zapomnij podac wtasnego adresu! Darmowe 
karty wst?pu przeslemy warn pocztq. Wyniki losowania opublikujemy 

w nast?pnym numerze CD-Action 
Ponizej znajdziecie list? z adresami wszystkich Jaskin Gier 

dziaiaj'gcych na terenie Polski. 

ul Wolnosci 28 

ul Bedzinska 81 

ul Najswietszej Marii PannyG3/B5 

ul.Piotra Skargi 6 

ul.Bora Komorowskiega 37 

ul Piotrkowska 81 

ul 1 Maja 18/19 

ul Ratajczaka 44 

ul. Sobieskiego IB 

PI Kosciuszki 21 / 23 

ul, Nowy Swiat 15/17 

ul.MarszalkowskallB/122 

Podwale Grodzkie B 

chorzow 

CZELADZ 

CZESTOCHOWA 

KATOWICE Megast 

KRAKOW GEANT 

LODZ 

OLSZTYN 

POZNAN Megasture 

RYBNIK 

WROCLAW 

„W-wa „"IVIegastore" 
„W-wa n"Sciana Wschodnia' 

Gdansk „IVIegastore" 

rf^l 
i . 

^ 1 
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Programy uzytkowe 

storia PRL 
ax- 

% 

Dzieje PRL. Multimedialna historia Polski 

1 044-1007, 

Wi;M raojego iycia iiplynelo mi w psnstwie o nazwrt Wczyli Polska 
RzeczoospoHta Ludowa. I prawdg mowlfcw pjMszy&li snack nie prz^](f| 
Zb kindykolwick ulegnie lo zmianie. Nie Ja jeden, zreszlq ■ ale klsloria I«bl nam plat 
naprawde dzlkie figle... i dzigki |ej n la, przynajmniej w lym wvpatlku. W kaZdym razia 
w szkole, na lekclacii hisiarii, aczyleai sip, a jakZe, olicjalnej wersji dziajdw PRL. 
Tajemnica pallszyaMo, Za iesl ana rfiwnie prawdziwa jak filmy z Belkiam i Lslkieiu. 
Dzipki asuczycialom ilorC wzy na miarp swaich mozliwosci sMi sip nan 
inzakazac prawdziwy przehieg wydapzen, juz wledy nie przyimpwaleisiiezkrytyczaie 
wszyslkick gladkich zdan o "zwycipstwie rewolucji socjalistycznej w Pnlsce", “Iriumlie 
dykiaiary ppelelariaia"^aa^^|fczaie ppzyjptej i aiasawo paparlej ppz^o. . 
spoleczenstwa wfadzy iudowejZas “powazne" tap, Ze pawstanie PRL jest 
lagiczaym wydarzenieio, wynikajpcyi z dialeUyfinpf fliw histopii, 1000-lelniego 
ismienia pafmtwa palakiega, pr^iawaliSmy z iijpaiczaj/n usmiechem. 

/&jit$Y POPRAWA 

I Wladysfaw Gomulka 

cliodzic - pi-al - ;i mo 

px/cd ocznmi willin'* 

Apde Ejonmllii i if 

,1 

z Mjcdzeszynu iU C.c 

ficxofiairoJ pad 
tiimiiillkoiHH, t foiimU- 
13 BiiEtfmn w szpimln 

|uv,cwi?rli]Iczncy KflTl 

Gomulce o jeyo ttwciI 
koimimdow me Ip<rlr. 

W Ofimdt 
bez piiiiii jnce i a<i ttra 

Pizez kilUa ijntffpnyi 

Zclr'oju, 

r'^iikieiii puuoli pogiiw'fie [ \ i 
■ 1 0p cj(_ s- | 3'2) 

’l |)I/C7 dhiHi e5:;if nie 

ill 19j4 i [H/euiezioi 

Vv’olo.S'kjojj edzie rind; 

n/obrioni Znftti 

Wlndyshiw Dwoiako 

znkommiikow 

/.apcwue juz wieecj 
s. 1.1). 

j jedmik jni-.o wolny ez 

laz 7. /mn dp saunlon 

tdmciiiku i ‘wdei adov 

ne,.,; - Him 

informacje mog^w^9a^jc6wnie mocno 
jak dobra ksiszka akcjL wystarczy tylko 

-^dpowiednio je zaprezentcwac. Prawd? 
rphwtefaiawszy, przydalby si? tu ktos w 
rodzaju Bogusfawa Wpjpszariskiego, ktory 

jrfeSRT' ^ (jak podejrSttfstfft po 
przykuluwbcfe odbiorcy c zn o 
od czyfdjfte stron y ksi ?zki 

Ueleftmicznej.. Ale to tylko dygresja. 

zid mamy juz zupelnie inne 
czasy i inn? Polsk?. Plflolkov 
przeszio nieodwofalnie 
(oby!) do lamusa historii, 

[za^ jej dzieje interest? 
gNSwnie historykow. m 
niemniej niejeden razleff ni& 

K&M? 

mozscie zetknqc si? z tym zagadniefiiftP 
podczas np, matury czy egzaminow na 
studia. Poniewaz ksi?zki do nauki historii 

i(fo:Oferui? "Dzieje PRly^ 
stron obiektywnego tekstu, 
naszpikdwan eg □ zdjeciiiriL fibnamr, 

VfVjO0gcaniai>|j[ rad i □ Ay iHi ftywny mi 
ittapemk Skprd juz mowa o tego typu 
danych, ^tvfeWd^auwazyd, iz program 

„ ,c' jllArt? 

* ■ eLod;statftjjfefepddrednio i CD. 
had^&QQ, f Jego obsluga nie powinna nikomu 

Lk 
ego obsluga me powinna 

nastr?czad najmniejszych prob|Emdw; 
jest bardzo intuicyjna. opaWI^Wftffl 
duzych, czytelnych ikon, Autorzy zadbali 
nawet o takie (qpznrnie niewazne) Kras 
drobnostki jak (M.V^ybdr i vtoi n.u l.<9yvt(Jt,'jk#, 11- uyi am .. 

Wfl.in. 1300 zdj?ii (w (jjrmwieie skipodpowiedniego efektu przenikania prefn0 
iwdawych "bialych krpkdw'. ktfips'jiB 

(anwiaiy a 5, p rezSiftoiAra ae 

tym wszystkim.ktorjy ( 
rfiieje PRl mogg niiefif 

pzewai, iz 
1 nich jakiei 

../„r t;Z] 
yvydawnictwem iiiultiinatliatnym “Dzieje 
PRL”, sL\>jQr2onym przez Ambient 
Multimedia, a wydanym przez 
Wydflwnictws Szkolne i Padegogiozne 
(ktdre poBmdajq let “copyright" do 
wszelkich zawartycb tam informaep * 
duel; ten jest jednoczeSme gwarancj? 
rzetefnogci i obiektywnodci 
prezentowonyoh tu wladomosoi. 

rndwlqc, program ten jest 
miiftimedioin?, pop re w i on? i uzupefnion ? 
wersjq 18 zeszytdw pod tym samym 
tytulem, wydaiv/ch swsgo czasu wfa^njs 
przezWSiP 

■^odbiorcy) oraz 401 
gehrwMiych nagrtfr'ab'dio'^lB 

ilnfe zreafizoviajiy fiim^pziej 
mri 

np. prezentacji filmdw, szybkodci ich 
Wyszkow %JoW 

wszystkich, ktdrzy w mniejszym lub 
wi?kszy„m stopniu wywarli wplyw na bieg 
historii PRL Znajdziemy tam tak notki 
dwczesnych "szych” partyjnych, jak 
dzialaczy opozycji oraz dostojnikdw 
kosciola. Wydzielono tez dziat prezentacji 
multimedialnych, rozbijajqc to na zdj?cia, 
sekwencje wideo i nagrania radiowe (oraz 
takie ciekawostki jak np, interaktywna 
mapa strajkdw w roku 1980], Ponadto 
istnieje mozliwosd wyszukiwania 
paz?tfene§o-|JPWZ odbiorc? hasta czy 

Wspomniatffii juz, ze program, choc ti juz, 
nltetelnle nasz gtod wiedzy, to K\ nie potrafi specjalnie 

r8fs^lflHadbiorcdw podawanymi 
informacjami. Jest to praktycznie jedyna 

istotniejsza wada 

Inne znalezlono 
przeze mnie 
ustepkU?ju i 

Trzeba jednak zeuwazyd, ze sposi 
prezentacji danych, chofi w sumio 
zarzutu, nie powodiije, ze pog 
w lekturze z uazami zeczerwienionymi od 
emocji. informacje podsne s? w bardzo 
obiektywny, ole lupelnie. jednocze^nie 
wypreny zmiut sposdb. Ot - jak w 
typowym podr?ciniku historii. Autbr/y 
wyszli wM ? zatozenia, ze program 
b?dzie fiabywany przez fudzi 
zainterescv/anych przede vwystkJin 
konkmng informecj^ a nie szuktigcyob 
sensaoji, etc. A szkoda - przecjez takie 

Diugi final Zjl kolejnymi 

OAve.s "normafjzacjf11 

E'onrnnlnti 
wrnnii 

EiiiltcyjjiKyo .Tesj.s /jiWkl +lfljtaitv’w.'kc h; itiEvjjin v: wcivti^h/ikych Isrciatli tv tonie 

wJntl/y. l:liWc[ b,'M■-!r\cj konrivalj.'ivuc l;i ‘>lun.,/:iiy VVtoji:ji!clin 

Jani/cUljc[r« i Judd woWI nicuu ittuijiiMnycIi itiiin yn iLadiurciitq 

i iHJtk /dc^i>tM.hV| ■ ^„rlrJpr;^:pi;^—nw- Inkicl. 

vvlaintc ''liuid/itj [itodin ^mlllycyiiycli 

v:^i1iLi.j*iiLit,f htitc ^ mifc/nly. 

Lfjuiv.:i < li KCfioi /ji Icr/c^Q ro^iebityiu 

i ; ..j 

j c c c m i yirn 

' 1 i;' I 
Wl-i' 

«E&4tr ^^^^KiHiUlel Ojlielti md Of-nbinii 

P^bfWEHiyirjii fV/ifuyh rmtiH M irtaju 

w K^hlndu. nrf|i4\vk| tciltHoilo ilw'^cli 

l^rcikt Pountowin li j;iki ^itUyl sn'^ |i& rnkti. 
nir a>i mil J wyrcilti A 4 .fflliij m\ 6w, Uii>i ym 

prtlturatnnt tiwiucij Ml* Etwiimioin), Fo^cb Or/tutyrv.it 
Prsicniy^ii, kion od]__wijiHiotvrlriiH w Wni^7miit 

i In-ik 7d^di>w i.nv|l ^„vlrJrrlft>lpZ* 

vvjasntc ''liuid/itj 

jtfbnjiitv, k*irc 
LfJUiv.ii < if/cyLir/ji 

i. afet 

i I, ■ ; i ■1 

l^i/bawi^ji^Tip 

kftrdkE FflJidTowiJi li 
fllrzyinuli wyrtilu <k{ 

FmlhnniTdrn. [■wvnu-J Mmh 
Przcmykrt, kion nlj_ 

prfcru^d! tic wiiirt^dwti tirniiifcMRcjc, 

nprawn /nimndiju'iinta kn'tciUn PtipitfuszlEi miniil jetbord/itj 

dramalt'cmy Od p^tlAtmika 1TOII i. ksind/.Jcm" Popiclittsik# 

f .."b*)EJ| 

wy^wietlonia etc, W zaleznodci od 
wybaru tematii mozemy zapoznawad z 

dzialami tematyeznymi (ioh fista 
jest tak obszernfl* ze jestemw its nie 
podad tylko kilka wyrwanych 2 kontek$tu 
przykfadbvz, np, Dpozycja od pofowy lat 
60-tych do kabca 1st 80-tych; nauka( 
flMflte,- kulcura w latach 1945-1980; 
vvietkje proto sty spoleczne; kryzys i 
zatamenia st? wiadzy w PRU, WfijkvSt 
temal^w podzidonych jest na koJejne 
pod^dzialy (np- kryzysy spoleczne: 
FaMiiernik'SBi Merzec'BS. Grudziert70 

szkoda, ze M6 po "macoszemu'’ 
potraktflwano zamieszki w Rodomiu w 
1976; nie jest to moze 'wydarzenle. 
rozmjaraml zbiiione do grudnia roku 
1970 - sle tym niemniej warte jest 
wi?kszsj mvagi). Dodatkowo mamy 
dost?pne kaiendarium PRL, pok&zuj?ce 
wszne wydarzenie 1 oficjslnej i 
nieoficjalnej historii tego tv/oru, pfus to, 
go w tym samym czasie wydarzyfo si? na 
swiecie. S3 tez notki biografiezne typh 

trzeciorz?dri9 - 0 

np, nadmiemy 
poglos glosu 
lektora (czasem 
mialem wrazenie, 
ie siedzi w 
beczcei czy tez 
wybjtme 
arnatorskie 
udfwi?kowienie 
niektdrycb 
sekweneji - 
oryginolnie 

pozb&wionyDh Scleiki dlwi^kowej: 
filmbw, trudno mied pr etensje. W Wm 
nie wptywa to w zadnym stopniu ne 
merytoryezn? mnn&t pi ogr^mu. 
Sam produkt poteclibym gldvynie uezhiom 
licebw, ktdrzy we?z? swa plany zydowe z 
bistori?, a takie tym, ktdrzy maj? ambfej? 
posiedai 2 tegoz przedmiotu oeen? "6M. 
Zreszt? nBjtfafniejezym podsumowaniem 
b?dzie tu notka zamieszezbna napudelku: 
"pi'ogram ten kierujemy do wszystkich, 
kttirzy ohcq pozyskad wiedz? 0 

najnowszych dziejach Polski, wzbooacid j? 
lubmeryftkowab". Nic dodad - nic uj?d. 

| U-ACflO' 
Producent: 
Ambient Mullim^ctra 

Wymagania: 
| -aaei»t. cux^i. ie wr> R.m 
■svGA.Mn.a.n’Qs 

Internet: 

Dystrybotar: 

iiiw i F'-.i^-r/nr ti^7 1 

wsi|icofn.p! 
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ft ljj Progrsmy uzytkowe 

lagan w archiwum 
The X Files Unrestricted Access 

przyznac, znajdujq sip Cwszystkie) na 
dysku instalacyjnym, program w pelnej 
wersji zajmuje ostatecznie grubo ponad 
100 Mb na HDD. Byloby to zrozumiale 
w przypadku rozbudowanej gry z 
trojwymiarowqgrafikq, ale 
Unrestricted Access sklada sip gtownie 
z tekstu i zdjpc tktore zresztq nie sp 

Com c^selej mozna ustyszefi opinle, zb 
nnsze zycie a schylku 20 stalecia zaczyaa 
przypaminsC serial iBlewizyjny. Niewiela 
iudzl fesl dziS w slanie nakreSllfi pliny na 
dal&kaprzyszto&CitPzyiBBfi sig raz 

mmlrn, Sroilowisko, pracg, 
zaintamawaniaJawedeswiadczeaia 

zalawaft m ze wszystkich slraa, czgsto 
Mo aampawiazaCjeze sobgw 
[oylozna estate. Zycia aasze zaczyna sip 
tlzikllfi na odcinkl, ktdra lie stanawlg 
spflinapclp vvydarzen. Igczy je 

PlOTR DOMAtiSKI Nic dziwnego, ze to wlainie 
serial tetewkyjny, I 
Archiwum X, zbudowany 
na podobnej zasadzie - 
gdzie kolejne odcinki 
pisane przez rdznych 

scenarzystow, zmieniajq sip rezyserzy, 
zmienia sip klimat i sposob patrzenia na 
bohaterow i wydarzenia - stal sip 
filmem kultowym lat 90-tych. Spraw 
trafiajgcych do Archiwum jest tak duzo 
i sq one tak rozne, ze czasem nawet 
sami bohaterowie nie sq pewni, czy i 
dlaczego powinni badac dane zdarzenie. 
Ale film ten wyroznia sip nie tylko 
olbrzymim bogactwem tematyki, tym 
co mnie osobiscie najbardziej podoba 
sip w serialu jest roznorodnosc 
sposobow przedstawiania 
poszczegolnych spraw. Niektore odcinki 
twedtug mnie te wlasnie sq najlepsze) 
wrpcz parodiujq smiertelnie powazne 
podejscie do tak zwanych zjawisk 
nadnaturalnych, a przy okazji samq 
formulp filmu, postaci jego bohaterdw 
(wystarczy wspomniefi odcinek, w 
ktorym sobowtdr Multi era odkrywa, ze 
dzielny agent jest kljentem seks- 
telefonu, by potem, wciqz w skdrze 
Davida Duchovnego, niemal zbalamucit 
"staiowff agentkp Scully] W 
Archiwum X wipkszo£6 spraw pozostaje 
nie rozwiqzerta, tropy gubiq sip, zndw 
pojawiaj^ sip w iinym odcinku, a by na 
powrdt przeps^d w mgle tejemnicy. 
Samo archiwum znejduje sip w ciasnym 
pokoiku agenta Muldera, w ktdrym 
panuje tworczy balagan, nie ma 
natomiast miejsca nawet na biurko dla 
Scully. Jednak gdyby serial mniej 
przypominal niebezpiecznq mieszaninp 
wybuchowg, zmienitby sip z pewno£ciq 
w przydlugq operp mydlans i strap) 
wielu widzdw [Iqcznie ze mn^). 

Tymczasem znajdujg sip ludzie, ktorzy 
uparcie probujq porzqdkowac chaos 
wspolczesnej cywilizacji, a przy okazji 
poukladac przejrzyscie poszczegolne 
wptki z Archiwum X w porzpdnych 
segregatorach. Takiego wlasnie zadania 
podjpli sip autorzy programu: The X 
Files, Unrestricted Access. Program 
sklada sip z dwdch podstawowych 
elementow: pierwszym jest tzw. 
Desktop Designer sluzqcy do 
projektowania pulpitu z 
wykorzystaniem motywow z serialu, 
drugim, stanowiqcym trzon programu - 
Browser, czyli przeglqdarka 
umozliwiajpca dostpp do informacji o 
serialu, jego bohaterach i poruszanych 
w nim problemach - dane te znajdujq 
sip na oddzielnym dysku. Program, jak 
wynika z zapowiedzi na okladce, ma bye 
wyczerpujqcym zrodlem informacji o 
Archiwum i oferowac odpowiedzi na 
wszelkie pytania niestrudzonych 
poszukiwaczy Prawdy. 

Rzeczywiscie, produkt Fox Interactive 
imponuje bogactwem informacji na 
temat serialu podawanych w 
przerdznych formach - sq to zarowno 
akta osobowe poszczegolnych postaci, 
streszczenia spraw, jak i fotosy 
filmowe oraz najistotniejsze, zdaniem 
autorow, fragmenty kolejnych 
odcinkow serialu zapisane w formacie 
.avi. Dodatkowo w zbiorach 
komputerowego archiwum znajdziemy 
reprodukcje dokumentdw tekich jak 
rozkazy dla agentow FBI, akta osobowe 
siostry Muldera odtworzone w bardzo 
wysokiej rozdzielczodci z niewrarygodnq 
wrpcz dbalodciq o szczegdly, wfqeznie i 
rozmazaniami atramentu i skreSieniainl^ 

we fragmented! pisanych odrpeznie. 
WSrdd zdjpd duzq czpSd stanowfg 
fotagrafie "dowoddw rzeczowych" w 
kolejnych sprawach. Wszystko to jest 
poukladane w odpowiedmch 
prze g rb dkacb", p ieezolowic ie 

pcsegreyowene w dzialy, 

Jednak to wlaSnie gldwny cel programu 
- uporzqdkowenie materialow z 
Archiwum - nie zostal osiqgnipty. Nie 
dlatego, zeby w aktach panowat 
balagan, jest to raezej problem czysto 
techniczny. Gldwns weda Unrestricted 
Access to, wedlug mnie, interfejs. Jest 
on kraficowo niejasny, stanowi wrpcz 
przeciwienstwo czegob, co moze 
niezbyt precyzyjnie, okreSla sip jako 

C T E H in 
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f£ h i % * i 

ir » 
interfejs “intuicyjny,l. Na pierwszy rzut 
oka pulpit wyglpda grafieznie bardzo 
efektownie, a przy tym wspolgra z 
klimatem serialu. Jednak jesli chcemy 
rzeczywiscie wglpbiac sip w informaeje 
prezentowane w przebogatej bazie 
danych, nie powinnismy bye zmuszani 
do odeyfrowywania granatowego 
tekstu z czarnego tla - to po prostu 

lliwe dla ogzu. Na dodatek litery 
tnowczo za male, a znslezienie w 
opc|i ktdra pozwala na mianp 

j’wielkosci to problem, ktdry earn w 
lie mogfby znaleid sip w&rdd 

nierozwiqzywalnych spraw w Archiwum 
X, Odwofanre sip w cakim przypadku do 
pliku pomocy niawiele pomsga, gdyz 
zeby dotrzet informacji, o kttirq nem 
chodzi, musimy przebijab sip przez 
nteprzebrane sterty eiektromeznego 
"papieru", Pozostale elementy 
interfejsu sprawlajq nie mniej 
problamdw, Na pulpicie znajdujg sip nie 
opisene ikony, ktbrych nie sposdb 
uaktywnid, natomiast na prozno szukac 
opeji, ktdre nam sp aktualnie 
potrzebne. 

To jednak nie koniec narzekan na 
tsehnieznq stronp programu; 
wprawdzie pozostafe usterki nie sq tak 
powazne, ale nie mniej dokuezliwe. 
Przede wszystkim program wmusza 
nam jako przeglqdarkp Internet 
Explorers 4.0 i to konieeznie w wersji 
angielskiej. tqcznie z innymi 
wymaganymi modulami, ktore, trzeba 

instalowane bezposrednio na dysk). 
Ostatecznie zgodzilbym sip na 
przymusowq instalacjp kolejnego 
superstabilnego produktu Microsoftu i 
oddanie programowi cennego miejsca 
na twardzielu, gdyby interfejs, ktdry 
wymaga takich po^wipcen byl tego 
wart. A nie jest! 

Praca ekipy pieczotowicie zbierajqcej 
material merytoryezny do Archiwum 
zasluguje na podziw; baza danych 
programu jest niezwykle bogata. 
Jedynym zastrzezeniem z mojej strony 
jest za powazne, zbyt sztywne 
podejscie do tematu - brak w nim 
dystansu i elementow autoparodii, 
ktdre pefniq niezwykle wazn^ rolp w 
serialu. Programowi mimo wszystko 
brakuje tej rbznorodno^ci. ktdra 
stanowi silp filmu. Na enz sda sip 
jednak cala mrdwcza praca ekipy 
kolekcjonuj^cej fakty, gdy jej efekny 
gubiq sip w niezwykle trudnym do 
opanowania i malo funkcjonalnym 
interfejsie. W innej formie ocenilbym 
program jako bardzo dobry, tak jest 
ladwie wart odnotowania. 

Producent: 
foslniefacive 

Wymagania: 
Mum. "t&JllftfEm, 
SVGA. Win9&. U-muJL Gtl}t4 

Internet: 

Dyatrybutor: 
EJeclrwHc Aib 
1eM0044H?S^<S2 
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m*|d Volefccjo Jndeki Ikon 

iesienie, czyli l 
Andy Warhol, Legenda XX wieku 

22 !utcp1B87 raku, w klinice 
DQWDjorsliiej Anify Warhol lezat w sali 
poopempej - wtasnie wycigto mu 
wyruaiak rsUczkowy. Zabieg przebiegl 
bsz kamiilikscji. W pewnym momencie 

thorp zrablly sohie przerwg na kawp, 
klDdy wnocily - pacjenl juz nie zyl. 
Ksmui, ktoi wsnomiiia to wydarzenli, 
pamiMcoWaMjakotym, klory 
wpfGwaifzit w obszany sacrum sztuki 
lakie "skcesapia" jak puszkazupy 
pamitforowaj Campbells, pudelko platkdw 
mydianycl! Brillo czybutelka coca-coli, 
ntzarna-liufRDryslyczn3’’wyohra2nia 
maze pudsiin^ pytanie, czy artysta 
zdpzyl "sparlraiBwar paczkp Maxwell 
House's - kawy, ktdra by£ moze popijaly 
sable uplekiijp sip nim sioslry, zamiast 

Mariusz Turowski Andy Warhol bez cienia 
wgtpliwosci jest artystg, 
ktory spokojnie znalazl 
swoje miejsce w historii 
sztuki, takim, ktorego 
nazwisko nawet dzieci 

wymieniajg jednym tchem obok Michala 
Aniofa, Rembrandta, van Gogha czy 
Picassa. Jest on po prostu cz?scig 
"zbiorowej swiadomosci kulturowej", 
"elementem1' historii i cywilizacji, 
ktoremu w odruchu bezwarunkowym 
przyporzgdkowuje si? pewien 
embiemat: Hammurabi - "oko za 
oko..,", Kolumb - odkrycie Ameryki, 
Kopernik - "wstrzymat Sfonce, ruszyl 

Ziemi?...", Leonardo da Vinci - Mona 
Liza, Einstein - teoria wzgl?dnosci 
[wzgl?dnie wazne, co to oznacza...:]) 
Disney - Myszka Miki, Warhol - pop¬ 
art. [Lord Yabol - RPG, Mac Abra - 
strategie, Mr. Jedi - chomik Alfred 
:]). Powszechny zjadacz chleba czy 
jogurtow Danona, oglgdacz X-Files, 
gracz Quake'a 2 nie musi 
interesowac si? dyskusjami 
teoretykow sztuki nad Warholem 
jako "produktem” amerykahskiego 
spoleczenstwa 
postindustrialnego, petnym analiz 
ducha opanowanego przez 
kultur? masowg i kult gwiazd 
przemystu rozrywkowego, 
Warholem - obrazoborcg, 
cynikiem, eksperymentatorem, 
tworcg nowatorskiego j?zyka 
reklam, innowatorem, piewcg 
komercji. I tak dalej. Dla 
"normalnych ludzi” 
[przepraszam kogo trzeba) 
Warhol po prostu JEST, 
podobnie jak Batman, Lenin, 
Mao Tse Tung, Marylin 
Monroe czy wspomniana juz 
Myszka Miki, elementem 
tego, co wiedzq o swiecie i jak ten 
swiat postrzegajg. Dobra, podarujmy 
juz sobie moze podobne gadki. Wszak 
to nie rozprawa z estetyki, filozafii, 
teorii kultury, socjologii czy czego tam 
jeszcze. "Na tapecie" mamy dzlsiaj 
Andy Warhola jako bohateraj, ktdrym 
zainteresowaty si? "srodki wyrazu" 
(hmmm..J, ktorym pogwifcone jest 
wasze pismo, czyli multimedia i £wiat 
rozrywkowego software^. Oto bowiem 
ukazala si? elektroniczna pubtlkacja, 
program komputerowy Andy Warhol. 
Legenda XX wieku. A dlaczego, po co i 
jak si? ukazala oraz co to w ogdle jest * 
to b?dzie wlasciwym przedmfotem tego 
artykutu. 

oglgdania byto 248 
eksponatow (rysunki, 
obiekty, reklamy] plus 8 
zdj?c. W tym kilka do tej 
pory nie znanych w Polsce 
tchodzi przede wszystkim SI I 
wczesne dzieta, z okresu# 
wspofpracy Warhola z 
nowojorskimi domamjpody, 
np. dla Diora, oraz pifmanrii 
takimi jak Glamour czy Vanity 
Fair]. Oprocz tego mozna tez 
bylo podziwiad i te 
najslynniejsze, w tym serie 
poswi?cone Marilyn Monroe, 
Jackie Kennedy, Mao Tse 
Tungowi czy Nickowi Jaggerowi, 
oraz "kultowe": puszki zup 
Campbell, butelki coca-coli czy 
obrazy przedstawiajgce dolara 
amerykanskiego. Moglismy tez si? 
tarn "natkngc” na rozne 
"okolicznosciowe" warholowskie 
obrobki-przerobki przemysiu 
kultury popularnej i "powszechnej", 
jak disneyowskg Myszk? Miki, 

Kto mieszka w 
wi?kszych 
miastach, ten jui 
si? domy£ls, a 
kto zyje w 
Warszawie fub 
Krakowie - wie na 
pewno. Od marca 
tu bowiem (to 
znaczy nie 
rbwnocze£nie - 
najpierw. od 
marca do maja - 
wWdrszawie.a j 
pdiniej, w meju i czerwcu - w 
Krakowie) podziwiad mozna bylo 
przygotowanq wielkq eksppzycj? dziet 
Andy Warhola, o czym krzyczaly wielkie 
billboardy porozwieszane w 
pozostatych, bardziej oddaionyoh od 
“podwojnego centrum" kulturainego 
naszego kraju, miejscabh. Troch? o 
wystawie. Zostala ona zorgsnizowana 
przez Muzeum Narodowe, odpowiednio 
w Krakowie i Warszawie. Byla to 
swoista retrospekcja, majqca na celu 
przedstawienie polskiemu odbiorcy jak 
najobszerniejszego "przekroju" przez 
twdrczosc artysty, ktory dziatat na 
rynku sztuki (takie okreslenie jest 
chyba tu najwlasciwsze) przez ponad 
30 lat (od 1949 roku, chwili, gdy 
pojawil si? w Nowym Jorku, do konca 
roku 198B - kiedy wykonat swoje 
ostatnie serie szkicow i rysunkow). 
Rol? przekroju pelnii nowojorski zbior 
dziel Warhola - kolekcja Jose 
Mugrabiego, najwi?ksza, po Fundacji 
Warhola, kolekcja prac artysty. Do 

obficze Alfreds Hitchcocka czy portrety 
wielkich Zyddw XX wieku. W sumie 
wystawa zostala "ekstatypznie" 
oceniona przez wi?kszofid recenzentdw. 1 
cieszyfa si? tez niesamowitym 
powodzeniem w£rdd odwiedzajgcych. 

Wystswa Andy Warhola w Polsce miais 
jeszcze (eden ciekawy element {jego 
wspomnienis juz bezpoSrednio sSueruje 
nas do meritum sprawy), o ktdrq 
"toczy si? walka" w niniejszym mUm. 
Otoz byla to piemsza efepozycja 
artystyczna w Polsce, ktora posiadala 
swoj nowoczesny, bo multimedialny, 
"embiemat" - jedno z najlepszych 
wydawnictw programow 
komputerowych w naszym kraju, Young 
Digital Poland, przygotowalo 
odpowiedni elektroniczny katalog 
poswi?cony artyscie, Chyba juz go 
zaanonsowalem, co nie? No to teraz do 
rzeczy. 
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Andy Warhol, Laganda XX wieku to 
program multimedialny majqcy za 
zadanie przyblizyd nam sylwetk? oraz 
dziela twdrcy pop-art, YDP opracowalo 
go we wspolpracy z Muzeum 
Narodowym w Warszawie. Produkt ten 
rna rzeczywiacie statut oficjalnego 
katalogu wystawy, co zostato jeazcze 
bardziej podkrealone obj?ciem nad tym 
dzietem patronatu przez komisarza i 
nomyalodawcy tej imprezy, Jacobs 

I Baat-Teshuvy oraz przez wspdlprecuj?^ 
i nim, pa strong pofskiej, panfq Do rot? 

; Folga-Januszewsk?. Zeby juz na 
poczqtku wszystko bylo jasne, Andy 
Warhol, Legends XX wiuku to nie po 
prostu katelog wystawy - zbidr 
prostyph inform scji o article, jogo 
dzielach. pneglqtf tego. co 
zaprezontowono podczas danej 
imprezy, notki o sponsorach wrez z 
adressmi plus toporna forma 

■ vuykonania oparjta na fitofii 
f "nortonowsktch paneli”, Mamy tu do 

czynienia z osobnyrm samodzrelnym i 
totegralnym prcgramem. w ktdrym 
naprawd?, w wyczerpuj?Gy. fachowy 
sposob przedstawiono nam posted 
legendy XX wieku- Andy Warhola. Jest 
to zatem reczej bogataencyklopedig 
multimedialna, nii "przevwdnik 
okolicznodciowy*. ZnajtJziemy tu 
zarowno informaeje o zyctu artysty, 
eseje na temat jego sztuki oraz 
prezentacj? dziet, ktdre zgrDmadzano 

1 na v^ystawie. Oprdcz tego mndstwo tu 
multimedislnych "bajerdw", ktdre 
apatrzone mogq byd takimi etykietkami 
jak i nterakty wood d,11 p rzy jaznod i111 
komiort. atak* d2wi?ku i obrazu. 

Andy Warhol to w sumie bardzo prosty 
I w obsludze i oczywisty. nie tylko dla 

i infonnatyka, program, Sktada si? na 
niego zbitir bibliotek z danymi oraz 
zespdl opcji do obslugi i 

I upersonalnienia", umieszczonycti ne 
wygodnych, przejrzystycb panelach i w 
okienkach. Po kolei Wladuiwie juz 
ekran gldwny Imenul mdwi nam, w 
fekich^ 90 procentach, z czym si? 
zetkniemy podczas zabawy | aplikacjq. 
Mamy tu kilka pczycji. po ktdrych 
klikni?ciu przenosimy si? do “drodke* 

; tego, co nam oferuje program. Sq 
. w£rdd nich ce “kJa$yczne\ jak done 

biograficzne czy katebg dziel Warhola, 
: znajdziemy tei par? smeczkdw, ktdre 
I decydujq o atrakcyjno£ci produktu YDP. 

Przede wszystkim, od strony 
informacyjno-edukacyjnei, zawarto tu 

I kilka esejdw na temat Warhola. ktdre 
w profesjonalny spcsdb "rozprawieif)" 

I 1 rtznymi ospektami fenomenu tego 
artysty i w ciekawy sposdb podajg 
najnowsze analizy jego twdrczodci 
Dalej jest [eszcze ciekawiej. W ramach 

! ^zialu Jnni'o nim,J mamy kolekoj? 
wypowiedzi tsfilmowanycb) vyybicnych 
polskich krytykdw, twdrcdw i 
specjalistbw w dziedzinie estetyki, 
Znalazl si? tu mr?dzy innymi siynny 
rezyser Andrzej Waida, ktdry mdwi q 
sposobie, w jaki przedstawiaj^ ^wiat 
filmy Warbola. Juz po dawce analtz i 
fachowej wiedzy serwowanej nam w 
tym dziate" mozna opuscic program w 
przekonaniu, ze jestesmy mqdrzejsi i 
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przebywsmy 
o wiele 
blizej 
"szczytow 
kultury” niz 
do tej pory. 
Ale to 
jeszcze nie 
koniec, 
przeciwnie - 
zabawa 

kdopiero si? 
zaczyna. 
Teraz pore 
rm 
spotkanie z 
dzielami 
Andy 
Warhola. Program oferuje nam kilka 
opcji, dzi?ki ktorym poznamy 
"archeologi?" tworczosci tego pop- 
artysty. “Wystawa" to rodzaj 
multimedialnej wizyty we wn?trzach 
Muzeum Narodowego w Warszawie 
podczas ekspozycji dziel Warhola. 
Mamy tu mapk? pomieszczen, w 
ktdrych byly one wystawiane, wedlug 
ktorej mozna sobie spacerowac i 
"przenosid" si? do danych obiektow. 
Kiedy napotkamy dane dzieto, mozemy 
si? mu dokladnie przyjrzed. Sposob 
prezentacji zasobow katalogu prac 
Warhola jest w kazdym miejscu 
programu taki som, rozne sq tylko 
sposoby 'dojicia’' (poszczegolne 
opcjel, Tutaj w pelni wykorzystujemy 
zalety multimedialnej formy tego 
wydawnictwa. Do gtosu dochodzi 
interekcja, W momencie, gdy 
znajdziemy si? w "bliskim kontakcie” z 
jakimi> dzielem. mozemy je dogt?bnie 
zbadad, Opcje zoom, optymalizacja, 
sksla pgkezuj? nam rtizne cechy danej 
pracy. Swietnie, ie mozemy dokonac 
duzych powi?kszeb oglqdanych dziel, co 
daje nam na przyktad mozfiwosd 
przeczytania tekstu horcskopu, ktbry 
kiedy^ opracowaI Warhol. Dzi?ki takim 
funkcjomjak Indeks ikon", "Dziela 
chronoligicznie" czy "Indeks a-z” nie 
me problemu ze zlokalizowaniem 
danego qbrazu. 

Wspomnialem juz o wysokiej 
funkcjonalnoSci i t|rzyjazno^ci'f obslugi 
programs Nie chodzi tu jednak o to, ze 
jestesmy caly czas prowadzeni przez 

aplikacj? “za rqczk?" po gqszczach 
funkcji i zasobow. Rzecz w tym, ze nie 
ma nas on po czym prowadzic. I nie 
znaczy to, ze program jest ubogi. 
Wr?cz przeciwnie, jak powiedziatem, 
obfituje on w wiele “drog", ktdre 
mozemy odwiedzic i na podstawie 
ktdrych mozemy poszerzac swojq 
wiedz? o Andy Warholu. Jednak 
wszystko to jest zorganizowane tak 
przejrzyscie i sensownie, ze praktycznie 
nikt tu nie "zablpdzi”. W kazdym 
momencie mozemy wycofac si? do 
poprzedniego ekranu (obrazekze 
stojQcym Warholem w lewym gornym 
rogu i strzalkp sygnalizujqc^ kierunek 
"ruchu"). Mozemy tez przenosic si? z 
dowolnego miejsca do wybranych 
zasobow programu, co najlepiej dziata 
przy oglqdaniu dziel Warhola - mamy 
dost?p do poszczegolnych indeksow, w 
ktdrych skatalogowano prace artysty 
(odnosniki wyrozniono sugestywnq 
puszkq zupy Campbell]. Bardzo podoba 
mi si? ta mozliwosc swobodnego 
w?drowania po roznych okresach w 
tworczosci Warhola, poszukiwania, 
porownywania i zestawiania, Swoje 
najpi?kniejsze oblicze program pokazuje 
tu dzi?ki opcji "Moja kolekcja", gdzie 
mozemy sobie zindywidualizowac zbiory 
- wybrac najbardziej ciekawe dla nas 
prace artysty. 

0 oprawie audio-wizualnej programu 
nie ma wlasciwie sensu si? rozpisWvac. 
Dopelnia ona obrazu dziela YDP jako w 
pelni funkcjonalnego i prostego w 
obsludze. Ale nie znaczy to, ze grafika. 
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jak i dzwi?k surowe i szaro-nijakie. 
Przeciwnie zarowno w klimatach 
muzycznych (lagodny gitarowy soul z 
lat 70-tych), jak i w wystroju 
poszczegolnych okien i paneli widac 
specyficzny, gustowny smak i, nie 
zawaham si? uzyc tego stwierdzenia, 
artystycznq klas?. 

Nie lubi? za bardzo tworczosci 
Warhola. Nie chodzi o to, ze gardz? 
pop-artem. Wcale nie - podoba mi si? 
ten trend w sztuce w wydaniu np. 
Roberta Rauschenberga, Davida 
Hockneya czy nawet Roya 
Lichtensteina. Warhol moim zdaniem 
niczego tu nie zaproponowal - by! 
raczej op?tany potwierdzaniem swojej 
filozofii totalnej komercjalizacji niz 
prawdziwym tworzeniem, zreszt? 
mniejsza z tym - przeciez nie jest to 
tekst z historii sztuki czy estetyki. Bez 
wzgl?du na stosunek do artysty trzeba 
si? ustosunkowac do programu, ktory 
jest mu poswi?cony. Moim zdaniem 
jest to produkt jak najwyzszych lotow, 

atrakcyjny, perfekcyjnie opracowany i 
wydany. W dodatku jest to dzielo o 
najwyzszych walorach edukacyjnych, co 
sprawia, ze wiedz? o Andy Warholu 
czerpie si? przy jego pomocy z 
przyjemnosci?, z jednoczesnq 
gwarancjq, ze nikt nie chce z nas 
wyciggn^d pieni?dzy, korzystajqc z 
okazji i wciskajqc nam bezwartosciowy i 
pelen skandalicznych potkni?c i 
pomylek, kolejny, "wspanialy" 
"informator multimedialny". Panowie z 
YDP - jakq nast?pnq legend? XX wieku 
(i nie tylko] made nam do 
zaproponowania? 

PS. 
Przy przygotowywaniu artykulu 
pomogly mi mi?dzy innymi talenty Pani 
Moniki Malkowskiej (rowniez autorka 
jednej z analiz tworczosci Warhola, 
ktorq zamieszczono w programie), 
ktdre ukazaly si? w lutym i marcu tego 
roku w Rzeczpospolitej. 

a-ACTW 
Wymagania; Dystryhutor: 
486/tSG. w9[i, Gnib;3m. Vonng G igiid I PoiancJ 
4^crif&m Mulllpn^a 

1«L(056) 52S690 
Internet: hiip://www ydp com.ui 

Producent: 
Younct blqilai Paknd 
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Programy uzytkowe 

ralu, czy ci nie zal? 
M tshiegai am zaimiim tmlfisny i tiiesiely nleaiHKHioni HiHicjg, htftpa pimluje 

u mule hrzydi rozpaczy. Bylem TlSyi turyslq lojnaciy |ak mitten mt, I zwietMti 

pfiinyrti intennJtcyGh jkpw nip NfpiSwiPlum fttt Wfragrrtnt 
iDDjegD iycia, (inprretlz# tp czynnatfi fsnhowyra prcyjelawaainm. Wtym celu 

nsletslo zwyklB wypDsaiyc sip w przewotfnih, imftllzowat ge i dapispe m \i\ 

ale gpzewMi PTTK (a tekie innycd wydiwniciwl byly windy nbs.-m-nn, iluklsdac t 
ppzede wazysikim kureioq zajmowall sip specialise! znajpey datip dziedzinp, dzipkl 

czamit nie doiliodzilo do ukazywania sip pmtrpffiff j midantiip lilpdami. Osiatrin 

miaiei okazjp znowu pahawic sip w nrysip iiupia ((Mtyflio ilakledy) " 

zaplecza luryslyczaega na szlakacli I w lek pnhHiu, kaip|jteja nie wyazla 

hirysiyce as dolira. Qtaie wydewsne pczewuCtiiki in ufcjna wepsje lslrfiw 

peklamovuycti, tyiko zantlasi proszkn do ppaaia rektomuip danp sirrtcle nipysiypzpp 

{wyjplkl sp lak sporadyezna, ze ppaklycznla ich bpak). Idawanle sip u ppzewodnlkdw 

[eel iDiepfp • toleniy iraliC na pi'olesjonalisli), ale rtiwM na kamplalnago Ipnopanla 

(ostalnlo mlBlem lakia jzczpScia"). 
Krzysiek Kaliszewski “ Interesujqcg form? pnzekazu 

danych z jakiejkolwiek dziedziny 

stajg si? od jakiegos czasu tzw. 
aplikaeje multimedialne, totez nie 
byfem zdziwiony otrzymujcic do 
recenzji program: Tatry - gory 

polskie. Oczywiscie najpierw zwrbcifem 
uwag? na to, do ktorej kategorii 
przewodnikow ze wst?pu mozna t? 
produkcj? zakwalifikowac. Okazafo sip, 
ze do zadnej. Ale po kolei. 

pudefku] i elektroniezna (w programie) 
mapa Zakopanego (w formie 
elektronieznej rowniez mapa Polski i 
Tatr). Wszystko to byloby pipkne, 

ale... 

Otoz wipkszosci z wymienionych 
kategorii mozna postawic pewne 
zarzuty, Zacznijmy od zdj?c. Ich jakosc 
jest bardzo dobra, ale nie zawsze 
przedstawiajq 

filmy sq, ale nie p^azuja’y 
nic ciekawego, (boldaoyijl■ 

_szczyt, doling itp. 
chcialbym obejrzec cafq - 

powoiny uprzelot" kameny n'?d 
jego panorama a nie . 
Tern2 tekst. Formalnie nie 
mu zarzucic, KonsultacjgH 
merytoryezna doktora Malika 
Pinkwarta gwarantuje,wiary|bdrffs^ rr 
rzeczowosc tekstow, nato'miasHl,i™a ** 
stron sugeruje rfinogooifrWjJ0o 
tego sprawme dziala „hlpe^tek^i^^^ 
wbrew pozorom (niestety^ wcale nie' 
jest w vvielu rodzimych aplikacjach 
takie powszechne, Coz z tego. sJfflBj 
na jednej stronie znajduje si? 

_przeci?tnie kilka zdsri, ograriiczajgcyclT 
si? do podstawowych informaeji..W 
ktoreji z klas podstawoWki na 

geografii mozna si? hyfo dowiedziec o 
Tatra cl tyle 
samo. Nie 
oczekujmy 
ciekawostek, 
interesujgcych 
zagadnieii czy 
pogl?bionych 
informaeji.. 
Dostajemy 

powszechnie 
dost?png ogolnq 
wiedz?, co 

prawda rzetelnie 
podanq, ale to 
jednak nie do 
konca to... 

doskonalym 
pomyslem, 
Ogolem 

Lprogramowi 
nalezy si? plus 
wfasnie za 

powyzsze 
dodatki. a 
najwtekszy - za 
obszerng l* 
informacj? 

|dybym przy r fjenzji gjerovtel si? iwylgcznie wypisanq na poczqtku 
*awart'bscig progTfamu Cnie 

przeglqdajqc jej], to bylaby to aplikaeja 
iar? Encarty, Jednak’nie 
arezy do tego mnogosc 

elem‘en:tow sktadowych - muszg one 
jeszcze posiadac odpowiednig jakosc. 
SzSegolnie zabolala mnie uGogbsck?- , 
tekstu, bowiem to wlasnie on jest 
asbncjawzevvodnika Do tego 
potraktowane niedbale filmy i nie 
pasujqce do te||ffi| [chod owszem - 
bardzo fadneLzdj?cia dopelniajq 
g o rtoy. S g t ol n a j i 3 tot n i ej sz e 
efementy kompedium turysty i 

w yi 

iWiW] 
TiftnflfrEk;} P«rk r^rgeigwv 

Jatilnl* awiri 

Klimat 

Fauna I Flora 

PomeTEebnla Tati 

Informacje o regionie 

Zacznrjmy od zaaebdw\ 
wiqdzy ofeiTowanej pr/fez ^ A 
TatryJ-Do dyspgzycji 

uzytkownika jest 500'zdj?cy!v 
50 filmow wijdeo; 350 stron i 

^tekstu, 5 animowanych 
i sz fa kdvv ;tu ry stycz oven 20 
_,trbjwyffiiaro\Aiych panoram,. 0 

5 gaw?djgoralskich, 6 
. rodzajdw inuzyki gofafekiej 

* oraz papierovvbjw 

to, co powinny. Np, zdj?cia ■ 
ilustrujgce teksty o jaskigiach 

\ tatrzanskich. Najbardziej zblizonel 
tematyeznie bylo zdj?cie.,*,...budy,;W 

biletami (ohydnej'zresztq^ do j^nej < 
jaskin., natomiasbjnne:>przeds^ialy 
doliny, prjel?cze itd^W^afzdym razie 
wszystko, tyiko me jaskiniejfmy 
wide’o: - tutaj zarzut jest:pgi/vazniejszy. 
Straszfiwife male,;nier^plowalne” 
oknp i krbtki (bardzo kndtki) przejazd 
k^fn er g' n ad gaki mfoBzTr e«n. 

r Kolejnyc^elementbw [dojnfiapy] nits 
b?d?>komentowal, |a to .dodatki 
pelniqce rolp raeze^Jonusa51 Hiz 

koniecznych sklatfg^'h^totez^!?4*T 
zrezygnuj? z Dceny ich jakosci (co do 
np, muzyki goralskiej czuj? si? 

niekompetentny, gdy/z zwyczajnie jej 
nie znamh W kazdym razie to, ze 
program to :nie tyiko sucha wiedza, ale 
rdwnie'z takie dodatki, uznac nalezy'zb 
cechv jakmajbardziej pozyfcywn?, Co do 
many, to bodaniemo'programu 
nap-iarowego piariu Zakopenega jest 

pozostale jego modufy, ktorym zresztq 
nie mozna nic zarzucic, nie ratujg 
programu jako calosci. 

Ogolem wi?c program bylby dobry nie 
jako przewodnik, ale chociaz jako 
podstawowa informaeja o Tatrach 
(bowiem tekst nie jest zly - po prostu 
jest go za maloJ. Tyle, ze problemow z 
filmami i zdjpciami, a takze niezbyt 
wygodnej obslugi catosci nie da si? juz 
tak latwo wytfumaczyczW sumie 
Tatry: Gory Polskie trudno calkowicie 
pot?pic, ale tez daleki bylbym od 
gorgeego polecania ich czytelnikom. 

WCflP 
Praducent; 
Albtc%^ 

Wymagania: 
f WinffilYVGA.lSlB 
f MM 

Internet: htip://www 

Dystrybutor: 
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Stownik j?zyka 
angielskiego 
na ptycie CD-ROM 
lub DVD-ROM 

199 zt. 

199 zt. 

199 zl. 

299 zt. 

Stownik 
+ zestaw kursow 
LANGMaster Kit 
Poziom Elementary 
5 x CD-ROM 

Zestaw kursow 
LANGMaster PACK 
Poziom Beginner 
4 x CD-ROM 

Zestaw kursow 
LANGMoster Pack 
Poziom Elementary 
4 x CD-ROM 

Stownik 
+ zestaw kursow 
LANGMoster Kit 
Poziom Beginner 
5 x CD-ROM 

299 zt. 

199 zt. 

Zestaw kursow 
LANGMasfe/- Pack 
Poziom Intermediate 
4 x CD-ROM 

LANGMasterjest catkowicie unikalnym, interaktywnym i multimedialnym systemem do nauki 
j?zyka angielskiego z wykorzystaniem komputera PC, Program bazuje na nowoczesnych meto- 
dach dydaktycznych, umozliwia osobie ucz^cej si? poszerzanie stownictwa, cwiczenie prawi- 
dtowej wymowy i zrozumienia j?zyka mowionego - wszystko w najbardziej efektywny sposob! 

Stownik LANGMaster Collins COBUILD Student's Dictionary 
- oparty na Banku J?zyka Angielskiego zawierajqcego 250 min stow 
- 283 000 nagranych stow, 50 godzin nagrari, 40 000 haset, 

30 000 przyktadow 
- wszystkie hasta czytane przez rodowitych lektorow angielskich 
- uwagi gramatyczne, przyktady, odmiany i formy pochodne, 

wyjasnienia, wyrazenia 
- wyszukiwanie poprzez hasto, form? gramatyczne lub wyrazenie 

Teraz juz takze na 

Kursy LANGMaster: 435 000 nagranych stow, 83 godziny nagran, 
1 065 cwiczeii, 5 100 ilustracji, 152 000 stow bezposrednio poteczonych ze stownikiem 
- multimedialne wersje ksiqzek serii READERS wydawnictwa Heinemann 
- wszystkie teksty udzwi?kowione przez angielskich lektorow w studiach nagraniowych w Anglii 
- wspotpraca ze stownikiem 

Cwiczenie prawidtowej wymowy 
Dostosowywanie tempa nauki do indywidualnych mozliwosci ucznia 
Metoda RE-WISE przeznaczona do nauki i utrwalania nowych stow i fraz 
Przyjazny, czytelny oraz tatwy w obstudze interfejs 
Dost?pna wersja sieciowa systemu oraz OEM 
Lokalizacja w 17 j?zykach 

Dystrybucja: 

TCH Warszawa 
tel.: (022) 646 00 33 

(022) 48 71 72 

http://www.tch com,pi 

ARD-SOFT Warszawa 
tel : (022) 863 22 59 

(022) 863 79 56 

EXE Wroctaw 
tel : (071) 353 70 02 

(071) 353 70 06 

rr COmPUCc^ 
DIRECT SALES MICROCOMPUTER 

SPRZEDAZ Sklepy Vobis 
BEZPOSREDNIA na terenie 

http://www ffcomp com.pl catego kraju 
tel- (0-33) 18-55-99 

fax. (0-33) 18-40-00 

idk c_t 

X Q1 PII I 
Heinemann 

Produkcja w Polsce: 
DD KOMPUTERY - EPA Polska • ul. 11 Listopada 85, 26-600 Radom 

tel./fax: (0 48) 360 80 91,442 36 • e-mail: ddkomp@epaonline.com 
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Umiem pisac! 

Programy eMacp dla dzieci atworzone ppzez angielsha Dorling 

Gpiinut Pascal Multimedia nlejednokpotniajuz godclly na 
lamaslt tiaszago plsma. Zwykle te2 ich recenzje byly wigcej 
nawat niz pocbialine: prezentowany ppzez nle wyeoki poziom 

letiuk8cylBiir opbz lakt, 2e pod wleloma wzglpdaml znacznie 
wykpaazaly poza ewenlualnie apodziewany standard, 
aprawlalf (! lelst sppawiajq), 2e wppcz nle moglo (nie mo2e) 
tyfi Inaezej. Pa co Jednak ten wstpp? Ano - |ak tatwo sip 
itomydlid, wntsskujqs chociazby z wtpqceh w nawiasach • dzipki 
iilamu lalwlel tipdzia ml ppzejdd do zrecenzowania kolejnego 
produktu lego "dueiu". Oto po matematyce (Matma jest super!) oraz 
googralll {Doekala dwlata) przyszla kolaj na upowszechnienie (i go wigcej: znaczne 

...Co • to tak no marginesie - warto byloby zaezczepifi rdwniet I spore] llczbie ludzi jok 
najlopdzlejdoposlycli... 

jacek Smolinski No, do rzeczy jednak. 
Umiem pisac! - bo taki 
wlasnie tytut nosi ta 
propozycja - jest typowym 
dla Dorling Kindersley 
multimedialnym 
edukacyjnym programem 

dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat. 
Wyrazenie "typowym" w poprzednim 
zdaniu oznacza tyle co: jezeli miates juz 
do czynienia z ktoryms z jego 
poprzednikow, ot, chociazby "super- 
matmq", spokojnie dasz sobie rad? i z 
obslugq Umiem pisac! Wi?cej - bawiqc 
si? z nim poczujesz si? wr?cz jak w 
domu, gdyz obydwa te programy oparte 
zostaty na uniwersalnym (jak si? zdaje] 
systemie komunikowania si? z odbiorcq; 
rowniez wi?kszosc elementow, wfqcznie 
zwymaganiem “przechwycenia" (przez 
klikni?cie myszq) szybko 
przemieszczajqcego si? obiektu 
pomi?dzy poszczegolnymi zadaniami, jest 
wr?cz niesamowicie podobna do juz 
znanych. Dobrze to czy zle - trudno 
jednoznacznie osqdzic. Z jednej bowiem 
strony taki stan rzeczy jest o tyle 
wfasciwy, ze nie b?dzie konieczne 

uczenie malca nowego interefejsu; z 
dnugiej jednak... Coz, niewqtpliwie 
daloby si? znalezc par? rzeczy, ktore 
mozna by bylo ewentualnie poprawic... 

... Jak w kazdym zresztq przypadku. 
Dlatego tez zamiast zamartwiac si? (i to 
w zasadzie bez szczegolnego powodu), 
zajm? si? tym, co jest, a nie tym, czego 
nie ma. Takwi?c: jest... mozliwosc 
nauczenia si? przez mlodego adepta 
sztuki pismienniczej - ortografii, czyli 
zbioru regul rzqdzqcych systemem 
zapisywania mowy; prosciej: procesu 
pisania. Tradycyjnie dla produktow 
Dorling Kindersley (i raczej wi?kszosci 
podobnych programow] podczas tegoz 
"oswiecania" zastosowano uznanq 
zasad?: "bawiqc - uczy, uczqc - bawi". 
Hm, wfasciwie wspominanie o tym jest 
jedynie czczq formalnosciq, aby jednak 
prawdzie moglo stac si? zadosc... Ta 
niezwykle skuteczna (nie tylko wsrdd 
dzieci] metoda realizowana jest jednak 
w tym przypadku w jeszcze ciekawszy, 
jakby wyewoluowany, sposob! 
Oczywiscie nie brakuje “smaczkow" w 
postaci animek, zabawnych stwierdzen i 
zr?cznosciowych "mini-gierek". Oprocz 

nich juz samo uj?cie 
procesu nauki oraz 
sprawdzania jej 
skutecznbsci 
wymuszajq 
calkowite 
zaangazowanie si? 
ucznia: calosc jest 
bowiem utrzymana 
w konwencji... 
quizu! (z nagrodq w 
postaci 
"drukowalnego” 
dyplomu]. 
Oczywiscie, jak na 

“prawdziwy" quiz przystalo, nasz 
bohater ma rywala; jest nim Obey (to 
imi?) - Profesjonalny Kosmita 
Sabotazysta. On nie znosi ortografii 
(czyli prawdopodobnie nie zna i 
boi si? jej] i zrobi wszystko, 
by zniech?cic do niej rowniez i 
mlodego students. Na 
szcz?scie swq niech?c 
przejawia raczej pasywnie: 
zadowalajqc si? “okruchami" 
punktow jakie moglo, lecz nie 
zdobylo dziecko, oraz - od 
czasu do czasu - 
"podrzucajqc” jakis problem, 
co jednak w przypadku 
odpowiedzi poprawnej daje 
punkty i w ostatecznosci 
pozwala "pisarezykowi" 
odniesc nad wstr?tnym (?], zielonym 
Obcym zwyci?stwo, Wfasciwie wi?c jest 
on niezwykle przydatny: element takiej 
"nienerwowej" rywalizacji calkiem niezle 
wplywa na wyniki... 

Przewodnikiem, czy raczej - jak chcq 
tego "realia" programu - prezenterem 
cafego kosmieznego show jest niejaki 
Chryzostom Slowotworca - wesoly i 
niesamowicie rzutki koles z 
“przyklejonym" na stafe usmiechem i - 
dla odmiany - nie przyklejonq perukq. 
Jego zadaniem, oprocz oczywiscie 
samego prowadzenia quizu, jest 
wyjasnienie niuansow i zawifosci kazdego 
z zadan. 0 ile jednak zna si? "super- 
matm?" - nie jest wcale konieczne... 
Poza tym: nie sq one szczegolnie 
skomplikowane... Zadania - jest ich w 
zasadzie pi?c, odbywajq si? w nie byle 
jakiej scenerii, bo azw... przestrzeni 
kosmieznej, Cztery z nich rozgrywane sq 
na powierzchni czterech planet, ostatnie 
zas - podczas podrdzy pomi?dzy nimi. 
Pierwsza z planet (i zarazem pierwsze z 
zadan) to Amfibia; "jej" zadanie to 
swoisty "klon” popularnego wisielca; cel: 
oczywiscie odgadni?cie hasla. W tym 
jednak przypadku nie ma mowy o grozbie 
zawisni?cia: mozna najwyzej stracic 
wszystkie dost?pne w danej rundzie 
punkty (co skwitowane zostanie ci?tym, 
acz nie deprecjonujqcym wartodci 
dziecka komentarzem i... wybuchem 
radosci Obcego),.. Anagrama (druga ze 
scenerii, nota bene: idealne 
"marchewkowe pole”), jak sama jej 
nazwa wskazuje, b?dzie wymagac 
przestawiania rozrzuconych w 
przypadkowy sposob liter i - w efekeie - 
rowniez odgadni?cia hasla. Trzecia: 
Akwenia - to juz nieco bardziej 
zr?cznosciowe uj?cie tematu: tutaj 
bowiem nalezy, uslyszawszy uprzednio 
sfowo, "wyklikac" je litera po literze 
sposrod szybko przemieszczajqcych si? 
bqbelkow powietrza (no tak: tu akeja 
rozgrywa si?, zresztq zgodnie z nazwq, 
pod wodq). I wreszeie ostatnia sposrod 
iokacji "stacjonarnych" to Arachna. Tu 
zadaniem ucznia jest, rowniez poznawszy 

wczesniej “poszukiwany1' 
wyraz, wskazac jego “fcomponBrity^ Dla, 
odmiany jednak tutejsze liter/ nie majq 
zwyczaju uciekad... One wszystkie mogq: 
zostac przeewiezone (tryb: "Gwiezdna 
przygoda") lub tez rozegrane po kolei w 

trybie wspomnianego juz quizu, 
wyst?pujqcego pod nazwq: 
"Niesamowite wyzwanie kosmiezne". 
Ostatnim sposrod zadan, i zarazem tym, 
ktore mozna rozegrac samodzielnie, jest 
zabawa w zestrzeliwanie poprawnie 
napisanych stow ("Atak sldw"). Co i 
ciekawe: na najwyzszym, trzecim 
poziomie trudnosci naprawd?'rfiialem 
problemy z wychwyceniem poprawnie 
napisanego, przestrzennego i w dodatkuj 
szybko przemieszczajqcego si? wyraKjl 
Problem ten potega na 
^sperspektywizowamif i Cifjgfym 
reskalowaniu obiektu: efektem jest cos 
w stylu poczqtkowych napisow w Star 
Wars, tyle ze niejako w drugq stron?: 
od slowka malenkiego po ogromne; co 
przy pr?dkosci ich przesuwania^daje 
uroezy skqdinqd efekt oczoplqsu... 

Jest to jednak jeden i naprawd? 
nteSicznych mankeirientbw (zresztq; 
niefcttirzy mogq poczytywad to za pfusfl 
Umiem pisac! Calosc bowiem present^ 
si? naprawd? “na poziomie11... 
Stopniowany poziom “oswieceoia 
sympatyozni bohaterowie Ctak ci 
pozytywm Chryzostom oraz 
“pomocnicy planetarni", jak i -chybo 
nawet bardziej - ten “zfy“ - ObcyJ; 
moifiwo^ rozgrywania tej wielkiej 
gwiezdnej przygody przez dwdeh graezy - 
naraz; no \ przede vwszystkim: jak si? 
wydaie Lcbod trudno to stwierdzid na 
sto pro cent) rzeczy wi^cie skuteezny 
sposdb "o§wiecanian pozwala m lat we 
przyjemne zgl?bienie tajnikow jednego i 
najpotrzebniejszych talentbw, jakigh 
maze (i musi) nauezyfi si? czlowfek: 
sztuki PISANIA. Jednym slowem: Urmeni 
pisac! naprawd? sprawia, ze "umie si? 
pisac"! Nie mozna wymagad od niego 
niczego wi?cej... u 

niena 

Wymagania: 
Win 3 1/95; 486DX 33:0 
MB RAM, karla dzwi^kowa 

Producers: 
Ouilltig KHWterainy y Optimum 

Dystrybutor: 
Oplimus Pascal 
Multimedia 

Internet: hltp:/Avww oplimus com pi 
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Producent: 
Budosan-Windpol Sp.zo.o. 

Wymagania: 
4W. (1 Mb Rank SVGA. Win 
31 'W. varta tiHntMva. Cff 

Internet: hitp://www 

Dystryhutor: 
Budosan-Windpol Sp.-zo.o 
xtel /fax (022) 6350071 

.windpol.com. pi 

C rsji o 

dinozaura", Dopiero klikni?cie na danq 

nazw? pozwoli nam stwierdzic, o jakq 
kosc i jakiego dinozaura chodzi. Czy tak 
trudno byfo umiescic te informacje w 
indeksie? (I przy okazji: jaki zwiqzek z 
dinozaurami majq kosci kopalnego 

niedzwiedzia?). Oszcz?dziloby to 
odbiorcy „rozkoszy" zmudnego 

Jerzy Poprawa 

dejnym programem i tej 
serii sq/Dinozaury" 
firmy Windpok Program 

jest ewidentnie 
przeznaczony dla 

najmtodszych odbiorcdw 

lub ew. dla tych, ktorzy dopiero od 
bardzo niedawna sq zafascynowani 
tym tematem i po prostu chcq 
zobaczyc na ekranie „zywe” dinozaury 
oraz dowiedziec sip paru ogolnych 
rzeczy na ich temat. Sami tworcy 
definiujq swoj program jako „rodzaj 
popularnej encyklopedii 
multimedialnej". Zanalizujftff 
multimedialna - tak. PQp.iJ|£flLlw 
znaczeniu „przyst^pna”]i- 
Encyklopedia? Hm - z tyrrfpt 
kojarzy mi si? opasle tomiszcze, pef 

szczegdlowych, alfabetycznie 
posortowanych informacji... I tu jest 
dinozaur pogrzebany! Teoretycznie 
program zawiera 26 dzialow 
tematycznych. W praktyce niemal 
kazdy dzialtojedna strona (!), 
zawierajqca z kilobajt - dwa [!) teksttf,. 
nieco animek i ew. kilka slow od 
lektora. Brakjakichkolwiek odsylaczy, 
konkretniejszych danych na jakikolwiek 
temat itp. Trudno mi wi?c okreslic ow 
program dumnym mianem „ rodzaju 
encyklopedii”. Ot - krotki, pobiezny 

przewodnik po swiecie dinozaurow i to 
wszystko. Ale, jak juz wspomnialem, 
program adresowany jest do dose 
mtodych odbiorcow, wi?c z zatozenia 
nie nToze bye nadmiernie przetadowany 
ksiqzkowqjfachowq wiedzq. Z drugiej 

jednak strony mam'weazenie, ze 
autorzy poszli po najmnfejszej linii 
oporu. Pami?tacie to powi'etlzonjco: . 
..program (ksiqzka, film itp.) dla dzieciJ 

ma bye robiony tak samo jak dla 
dorostych - tylko, ze lepiej'1... 

Zajrzyjmy do wnptrza tego programs 
Dowiemy si? zen m.in.. ktore 

i dinozaury byty najwi?ksze, ktore 
Inajmniejsze. Poznamy dinozaury 

fiatajqc& plywajqce i zyjqce na 
IwiMphniZiemi. Czym si? 

Sty? Jak wyglqdalo ich zycie 
jy zyly? Jafe x 

s przed di^piezcami? Czemu 

1 Jak □ wane? Itp, 

fach'jJ 

i temat? 
lekTury nie, czego by j 
wiedzial. Dodatkowo w] 

zawarty jest quiz, w k&6 
sprawdzic swq znajomosdi 
wymarlych istot. Istnieje I 

mozliwosc wvsl 

teemy 

potrzebnego n&mfasla. 

rlera tez 

spOR iiQ^jftoqfnafij (plus 

sarha w so 
patrzebni 
Irytujqc|jesi.f0^ma 
rndeksdr 
kilkanascie razy teg Sam 
tytul, powiedzmy „kosc 

przeklikiwania si? przez kolejne 
fotografie (tym bardziej, ze nie ma 
mozliwosci przeglqdania obrazkow „jak 
leci” - trzeba za kazdym razem wrocic 
do menu i klikac na kolejnq nazw?). Nie 
brakto tez wielu filmow wideo. I tu 
ciekawostka. Oprdcz typowych dla 
takich wydawnictw filmikow 

^edukacyjnych znajdziemy tam mas? 
Sefafenoit zJhatiw... sf! Natural nie 

chodzi tu.o jilfay i rozmaitymi dino- 
poclolfflymi'n^pstfeimi wroii glownej. 
Nie zabraknfazacem Sodzilli, czy takich 

smaCzkdwpf klds|c|iy tej % 
ko^wencjffilm p Beft| i gtebokosci | 

2Q.OOO‘St6fr .czy'Mw^E^estfirnu 
(!!!)rw kWym dzielhi ko^bBpwalczq 
z (bodaj) ailqzaurem. Dlenmnie te filmy 

sf to - prawd? gowiedziawszf- 
najwi?kszaTatrakcja tego programu, 

ale znow nasuwa si? pytanie: jaki ma 
to zwiqzek z tematem... Powiedzmy, ze 

istnieje - jednak jest on 
♦ Zapewne chodzilo tu o 

tt^wlBlnevd|pchante'^kompaktu 

odpowli 
danycf .fMnm, 

nedialno^samego 

jfrogrg 
TeoM _^ 
W lektor, sq animki, 
dzwi?kowe i muzyka. Przy czym jednak 

1 lektor zbyt cz?sto ogranicza si? tylko 
Ido odezytania np. nazwy dinozaura 

(vide: Jdkamy na opatrzonego 
odBOwfedn^mazwq stegozaura - 

my J^gozBur"). Bye moze, 
gdybym nieumlal czytac, bytoby to dla 
hnie przydatne. Problem w tym, ze ja 

mm czytac... (pisac tez, jakby ktos 

riiat wqtpliwosci) i nie wqtpi?, ze 
wi?kszosc odbiorcow tego programu 

jest rownie zdolna jak ja, Gdyby zas 

zalozyc, ze program robiony jest 

nomania? 
Dinozaury 

Mam wrazenie, ze wsrod producenldw 

pozmaitych encyklopedii multimedialnycli 

zapanowala nagia i ostra epidemic dino- 

manii. Od mniej wiecej kwartalu 

praktyeznie co miesige w naszej redakcji 

pojawia sip kolejne wydawnictwo 

poSwtycone ..strasznym jaezezurom". Nie 

wiem co jest tego powodem (bye moze to 

jakies odlegte ecko Parka Jurajskiego 2?), 

w kazdym razieiakt jest taktem. 

wfasnie z myslq o nie umiejqcych 
jeszcze czytac dzieciach, to ilosc 

momentow, w ktorych lektor wchodzi 
do akcji, jest stanowezo zbyt mala. 
Interaktywnosc programu przypomina 
mi bardzo typowe komputerowe bajki 

dla dzieci. Po klikni?ciu na jakis 
element ekranu obserwujemy wynikle 

z tej czynnosci skutki. Nie 
sq zbyt wyrafinowane - 
dinozaur kiwnie glowa, 
poruszy si? lub jego cata 
(sztywna!) sylwetka 
zostanie szybko 
przesuni?ta przez ekran, 
co ma zapewne oddawac 
jego ruch, albo 
uruchomimy jakis efekt 
dzwi?kowy... Czasem 
nawet jakies dwa stwory 
dadzq sobie buzi (!). 
Bytbym niesprawiedliwy, 
gdybym powiedziat, ze 
wszystkie animaeje sq na 

podobnym poziomie - ale ich ogolny 
poziom okreslitbym co najwyzej jako 
„nader niskie stany srednie”. Niestety 
interakcyjnosc Dinozaurow ogranicza 

si? praktyeznie tylko i wylqcznie do 
klikania myszq po tychze animkach... 

Efekty dzwi?kowe i odpowiednio 
nastrojowa muzyka w tie sq catkiem 
przyzwoitej jakosci i nie budzq uwag 
krytycznych. Sama grafika bazuje na 
bitmapach, nie ma tam ani grama tak 
modnego obecnie 3D. W sumie moze i 
dobrze - lepsze porzqdne rysunki niz 

:kiepsko renderowane trojwymiarowe 
1 modele... Obstuga programu jest 
prosta; nawet kilkulatek nie powinien 
miec z niq najmniejszych problemow, 

Jak widz? ealose? Na pewno nie 
popadam w zachwyt, Ba - trudno mi 
znalezc cos, co jest tutaj warte 
polecenia. Na pewno nie jest to 
program, za ktorym natychmiast : 
pognafbym do sklepu z software albo 
do ktorego zakupu namawialbym 

czytelnikow CDA. Osobiscie mam 
uczucie duzego niedosytu, gdyz 
czytajqc kolejne ..dziaty”, stale 
oczekiwatem, ze jest to dopiero wst?p 

do wia^ciwego wykladu. A i 

wspomniane wczedniej rozmaite 
jiiedordbki r6wn%7ileflff^ 
pozytyvvnie na mojq ocen?, Coz, dla 
zafascynowanych „potworami’' malo 

wybrednych 5-8 latkow b?dzie on 
zapewne - w miar? - interesujqcy. Ale 

tez tylko dla nich. 

^ . ujt r * 

(■w 1...H d .f 
■ hJ N ^ hi It.Hi.'.nrLinfttri'.l.tLTiiJVn' 

i. *n«iir 4 rr*‘*V* 

JFI»41 . L*rj m ,¥ .ul till 
Mtani H| IP »lft 

Jrt 
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*pracy ze Starozytnymi 

Cywilizacjami b?dzie 
towarzyszyta nam caty 

czas pewna sekwencja 

^ muzyczna. Sam pomyst 
jest oczywiscie dobry, 

alerealizacja... 

Muzyka trwa 
dokladnie dziesi?c 

sekund, po czym 
wyraznie si? urywa i 
zaczyna grab na nowo. 
Wystuchanie 600 razy 
w ciqgu godziny owego 
„utworu" jest dose 

atrakcyjne i satysfakcjonujqce dla 
widza. Gdyby program dotyezyf 

zabytkow polskiej kinematografii, 
mozna by byto takie filmy 
zaakceptowac. W innym 
wypadku ich jakosc jest po 
prostu za slaba, 

m?czqce, 

Menu programu skfada si? z kilku 
stylizowanych przyeiskow, ktore 
uruchomiq poszczegolne dzialy. 
Artykul - pozwala przeniesc si? do 
serca ..Encyklopedii". Znajduje si? tu 
27 tematow dotyczqcych 
starozytnosci. Od krotkiego, 

opisowego wst?pu w ..Poczqtkach 
Cywilizacji” do starozytnego Rzymu i 
informaeji o stronach 

inMetowych, na ktdre zajrzymy 

gdy poczijjemy ch?c uzupetnienia 
wT&3ofno§ci. JakwspDminalem, 

In^jpacj^s? bardzo ogdinifowe i 
q :$ am e i^jozykac h 

molemy db'wfldziei^Wczym st? - 
zajmpvSfflli: jjfcm poB?Ufflj||i?^J 

k#byl ich pieNysisym 
wiefkim zcfpby^cq. Tym samym, 

'zdaniem progjSmu, temat 
zostjat vfeerpany, Nieco fhec^ej jesc 
vywyp^iku Grekdw. Na ich kjjjjjm 

e? pi$d stn^dzralbw 
tprosz? pdj^d je^sob|& QSf 27), W.J i 
proflramie znejduje ai? rdvyniez 

bi&lfoteka zdjwcu|2ui^yph dane zj 

Jezeli odbiorca przestudiuje 
Starozytne Cywilizacje, b?dzie mogf 
sprobowac swych sil w quizie. Jest to 
zdecydowanie najlepszy element 

Andrzej Sitek Starozytne Cywilizacje 
zostaly zareklamowane 
jako rodzaj popularnej 
encyklopedii 

multimedialnej. Drobna 
uwaga: ..rodzaj" nalezy 

tu rozumiec dose jednoznaeznie. 

Roznica jest mniej wi?cej taka, jak ta 
mi?dzy powiedciq a nowelq/Obyfiwie 
mogq zostad okreSJone mjaijgrolsiqzj 
jednak czytelnikiWPBZU zauwpy 

mi?dzy nimi rdirtfc?, Pociq|yila?jast z 
programem Starozytne Cywjjjjgcje. 
Zawier&omjgwten zakres matarialu t 

wyljA^ ^klopedycznyifi^ednak | 
femauy®w,potr^ktow0fffe 

zdecydowanie zbykjHfezpjfl i ./y 
ojdInikay/c, coci/acz 

rnetenilu, ifiejnfcnie fiimdw i zdj^fi 
po&zebpwaiarrl rliecalycb dwdeh 
godWi iwcaie^ie starafem si? pofiI(r| 
^kordt^zybljego czytanpa, Dane, I Kimie&ezono w^^Encykjd^dii.,." 

y pdnalei© na przjfltfad w ^ v* 

do sz6steij3s^ 
szkglypodscawov/ej - m&m wgrbcf 

niespodzianki rMfi 
ograniczaj? si? [Yyf 

i _ . i*,'.«v 
\do poruszeme 

jakiejs postsbi, 
ktorq A 

'Hk J! 

prografnu, pozt&ala od^wiKyd pewne 
wfadptooScs^e w przeciwiebstwie do 

wj?kszodci tego typu, modufbw, pytania 
j |$staw mozlLych odpGwiedzf nte 

obrazq inteligencji/uzytkownika (nawet 

Mul|mecliaing enepopedta nie 

obej|jie sig w dzisfej^zyeb czasach bez 
Ipktora, kt^y przeczyU teksty. Tak 

cijkawe i dobr^j tr^fiaf? si? jednak 

dose kiepskm lub zupelme 
zaskakufece, np, obraz dotyczpcy 
Babilonu j|st grafikq, na ktdrej tod 

Podsumowujqc: wydaje 
si?, ze Starozytne 
Cywilizacje mogq bye 
dose interesujqcq bazq 

**■ podstawowym danych o 
antyku. Latwy i szybki 

j0L , U dost?p do wybranych 
zagadnien to zaleta 

f programu. Niewielkie 
ffijSBSr£ wymagania sprz?towe i 
-— wizualnie poprawna 

jakosc aplikacji to bye 
moze kolejne punkty na rzecz 

Starozytnych Cywilizacji. Wybor co do 
ewentualnego zakupu i tak pozostaje w 
wylqcznej gestii Czytelnikow. ■ 

uoznrow mfodszych klas podstawdwki 
up0tpai|^dbiorc6w tego programu. ^ 
ftotrakfoAanto taki sposdb J 
Encyklopedii Sta^zytnoscibyfiiBy 
najiepsze, gdyby tyfifopraoB^anie 
grafieznei materia^nlmowebyly 
bardziej atrakcyjne. Filmy, ktdre tu 
znajdziemy zostaly jednak 

wyprodukowarie^ studiu filmowym 
„LucznikM juz bar%zo dawno temu. 

Oczywiscie nie pr®es?dza to o 
wartosci merytorjeznej tej warstwy 

produktu. Cliodimczej o to, zp 
dokumentalne, czsn^biale napramr*< 

tkilka koioi owygh>7MP rdwnrez : 
przez te lata'v^ybiBknpjfdo poziBfhuf 
przy ktdrym ba^zpT^ko zauwazyd 
jakiekomleOai^PrBczejde jq J i 

ejpdr s^i a f o g acl^lro dina 

atdkdji Np. nAtPonie docypzpcej 
Egjf|ul p^kfikni^u ne sarkdfag z 
mjpq, b?dzieirfjrmogfi zajrzbc do 

a. To inKresuj?ce, ale|asza 
ciekawodtzostanie za spokpjdna 

tylw na thwj|k?|Nfe vyiedziadxzem 
odwommy mu™ tyfko"rm[c?as 
Mkjfkniecia1'. Zott zdejrojBfny pafec 

psycisku, obf^|wr6ci do 
wisciowegowanu. Rozumiem co 
P wda^ie pt^iobne migawki Sepiej 
utrvSafaffi si? w po^wiadord^ci, all 
ch#nilo taki efekt'tutaBcbpdzilo 
Wkazdym razie inuaraktywifli 

teiz jest i w wypadku Starozytnych 
ipwiltzscji. Uslyszymy zm?czony, 

Bzbanftny m?ski gtos. Bye moze jest 
tfd kwestia slabego nagrania w studio. 
Szkoda, ze informaeje nie zostaly 
japdane nieco zywszym gfosem, 
ffltomatycznie wydawalyby si? 
crgkawsze. Takie byty moje, dose 

suliektywne. odczucia, jednak o wiele 
paftezniejszq wad? tego produktu jest 
stray podktad dzwi?kowy. Podczas 

Internet: ittipVAmi wjndpoi.coni.pl 

l STAROZYTNE CYWILIZACJE - Quiz 

stcfnjj 27 

kln«!i 20 

GdVtft 15 T 
Atl mil Ml 

^ 

|| * ' ’ rl 

Darrh 05 J 

gptSL 

Producent: 
8udosan-Windpol Sp Zoo. ^AtTHV 

Wymagania: 
496.0 W& ton. SVGA, win 
3.1/95. KiilinriijfycMi 

Dystrybutor: 
flijdfrjo.'A'.ridporSj) Z05 

63500 71 
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rtiie gill 
Barbie, Projektantka mody 

Najpopularniejsza lalka swiala, pozgdana 

ppzez pzesze matycti, dopastajgcych czy 

nawel duzycli dziewczynek (a moze i 

chtopedw?), znana pad Kryploninietn 

die, triumfalnie wkroczylewji 

kompulerow. Eleklponiczoo wydanie owej 

ialaczki, a wtaSaiwie atrakcyjnie 

powinien wywolac cos, co do tej popy 

zaliczylody sip do dose pzadkicli 

widokow: chrnara dziewczyneH pnzeil 

inonitorem kompulera zywo 

rozprawlajocyclioplipaokacli, 

kolopowycti cokinacti, iiowycd 

iiczasaniacti dlaswejokocliaiiejlali, 

wypywajpcycfi soOis ppzytym myszkp 

opaz klawialopp. 

Ag.nieszka Siejka 

^ _ rozowym [a jakze 
M A m by inaczejl], 
V m pokaznej wielkosci 
If If [wipkszym od 

V', •} 1 opakowania Quake 
t/ tJ II] pudefku 

dorastajqca plec pipkna znajdzie pakiet 
specjalnie wykonanych na tp „okazjp" 
tkanin, komplet roznego rodzaju, 
mafyeh, plastikowych bueikow i 
pantofelkow, tubkp 
farbki oraz co 
najwazniejsze - CD- 
ROM oznakowany jako: 
-Barbie. Projektantka 
Mody". Dzierzpc w 
dfoni, a wlasciwie w 
czytniku CD, owp 
„tajnq bron", kazda 
zagorzafa fanka laleczki 
(oraz posiadaezka tej 
zabawki) przejmie relp 
projektantki strojow 
dla swego 

najukochanszego 
gadzetu. Niejacys tam ..sztywniacy" z 
firmy Mattel, dotychczas wymyslajqcy 
male, kolorowe ubranka, a posiadaezka 
lali zadecyduje, jakie kreaeje godne sp 
noszenia przez tp jednp z 

najalynniejszyeh blondynek swiata. 

Interfejs flbsJugUe. 
wzglpdu naMdzajjf 
programu oc|z je[g|: \ 

adresatow opart^? f 

jest calkowiqip 

jpzyku naszycb I 
praprzodkdw.-czyli 
obrazkach, 
Kolorystyka, jak mozna 

si§ domysltc, 
wypelmana po brzegi 
wydawakrby pip 
wszystkimi 
odcieniami rdzu oraz 5 
row me jaskrawymt 
barwami, w sumie 
daje efekt klasycznie 

kiczowaty. Proszp nie ppspdzae 
mnie 0 stronniezose i wyjgtkolfro 
zjadliwy subiektywizm - zywe 

kolory zapewne bardzo 
przypadnq do gustu mlodym 
projektantkom, ktore od 
szarosci, czerni czy 
systemowej barwy mebieskiej 
wolp bijpee po oczach zolcie, 

pomararicze oraz bipkity. W 
kazdym razie wyglpd 
zewnptrzny programu z 
miejsca informuje z czym (a 
moze raezej z kirn) jego 
tematyka jest scisle 
zwigzana. Wnptrze zas 
wymaga nieco 
rozwiniptych wyjasnien z mojej 
strony, co za momeneik zamierzam 
uczynic (wybaezeie mi ten 
niefortunny Ipcznik mipdzy tematami, 
ale cos musiafam napisac). 

owego 

Momeneik wlasnie minql, a 
natchnienie, 0 zgrozo, nie nadeszlo. 
0 wiele latwiej bylo bawic sip 
programem, w ktdrym mily glos 
lektorki za rqczkp prowadzil przez 
wszystkie mozliwosci oraz opeje. 

Przy pierwszym uruchomieniu 

bardzo logiczne: trudno wymagac, abyl 
w trakeie projektowania sukni balowgfl 
pojawifa sip wsrod modeli do 

zastosowama czapeczka z daszkiem. 
\ Projekty wybieramy poprzez kliknipcia 1 
\ na ich wizerunkach, natomiast obok 

\ widnieje rysunkowy model Barbie 
przywdziewajgcy naszp propozycjp. 
Dzipki temu w czasie 

rzeczywistym" Each, te giercowe 
zwroty] iTiozemy ocemc, czy 

giosu/by 
za 
minutkp 
ucieszyc 
sip z 
pierwszej, 
wlasnorpeznie 
zaprojektowanej 
kreaeji. Do 
wybortf jest kilka 
ich rodzajow - w 
zaleznosci od 

okazji, w jakich Barbie 
ma sip pojawic 
(randka, wakaeje, 

praca, bal, slubL 
Dalsze propozycje sp 
scisle uzaleznione od naszej 
pierwszej decyzji, co zresztqjest 

aleczce bpdzie do twarzy w 

nowych spodniach czy w 
pantofelkach. Kompletowanie 

czpsci garderoby przewaznie 
ogranicza sip do trzech, 
czterech pozycji (bluzeczka, 
marynarka, spodenki, spodnica | 
sukienka) oraz garstki 
dodatkow (torebka, pasek, 
bueikih Oczywiscie w 
przypadku kazdegoz 

elementow mamy do dys 
kilka jego rodzajow. Warto 
zaznaezye, iz nie zawsze 

k wszystkie pssujq do siebie i 
program niekttfrych kombmaqi. 

me zaakceptuie (2 tm wvnika, 
Berbie MUSI 
z senseml, czego przyklattem 
krdtka koszulka w pofqczeniu1 
szalikiem. 
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Pnogramy uzytkowe 
■ 

program w petni zasluguj? na miario 
porzqdnie wykonanego, bardzo 
praktycznego i bez wi?kszych 
zastrzezen polecam go wszystkim 
posiadaczkom Barbie, ktore bez reszty 
cafe dnie sp?dzaj? na przebieraniu 

swej ukochanej lali. 

Wspotczuj? jedynie wtascicielom 
komputerow, ktorych sprz?t zostanie 

bestialsko wykorzystany jako 
pracownia krawiecka ubranek dla 
Barbie, a wszelkie proby odci?gni?cia 

miodej projektantki od sprz?tu b?dq 

Wymagania: Dystrybutor: 
jaSSv! CM, w 95 Young Digital Poland 

[el.(058) 526690 

Internet: hiip:/Mvw ydpcom pi_ 

•! E 
Wizyta w pmcowni mwmim moze 
ro^zarowadze mW" ns bardzo 

maly wybor wzordw, ktdcymi 
creyozdobimy ubranka, ChnC z drugiej 
strany cozaduzo to niezdrowo. a 

efekt kofaowy mbgi byd zbyt. 
pstrokaty w przypadku 
nrzedawkowania" wymySmych 

vvzorkdw, Z pewnoSciq nawet najmniej 
acrakcyjny stroj lepiej si? zaprezentu|e, 
gcly namesiemyw wybrana miejsca 
piskrawe kolory. Tutaj swob a da jest 

nieagrartfaona - mozna tworzyb 
najbardziejWBriawane, niezbyt 

dopasowane do sisbia zestawy - 
kolory styczne ubranek. Nawiqzujqc do 

prezenc|i intei’fejsu, wybdr barw 
przeznaczonyoii na pokolorowenie 

strojuH rtiwniei utrzymany jest w 
zywym \ intensywnym klimacie. Jedyne 

co budzi zastrzeienis to ilosc 
dost^pnych barw, ktore mimo wesotej 

1(aparycji” mog? okazac si? 
niewystarczajqce, 

W momencie gcly kolory, wzory, 
ubrania lezq tam gdzie trzeba [czyli na 
Barbie), dla skontrolowania wyglqdu 
laleczki przechodzimy do przymierzalni* 

gdzie mozemy 
ujrzec 
:rbjwymiarawq 

istac blondyny 

ran? w 
iktualnie 
tworzony dla niej 
stroj, Przyznam, 
ze efekt jest dose 
atrakcyjny i 
pewnie dlatego 
nie patrzqc na 
szkaradnosc 
mojego.projektu, 
bez wahama 
zajrzafam do 

pokazu mody. 
Tam, wsrod 

twarzyezek 
uradowanej 
publicznosci, 
laleczka Barbie 
zwiewnie oraz 
elegancko niezym 

dama przechadza 

Sl? P° wybiegu, prezentuj?c nam i 

wtdqwm zeprojektowep wdzjanko 
Ewentualnych zMiwctiw Wzegan 
iz opeja pokazu mody jest dost^pna 
dopiero w momencie, gdy dla zabawfc 
skompletowana jest wystarezaj^ca 

iloSfi stroju, czyli na przyklad na pofi 
bez bfuzki nie made ooliezyb Srkod 
tylko, ze Barbie dochodS Jedynie doi 
konca wybiegu i delikatnie przystaje na 
jego kraw?dzi, calkowicie lekcewazqc 
(1kurs” powrotny, fSUftjmniej ow 

Egacer mozna podziwia^dowolnq ilosc 
razy, klikajqc na Qpcjg^QWfcarzania, 

Griy strbj si? spodaba, zaBtedamy do 
szafy, ktora w momencie ptwarcia 
automatyeznie zapamligtuie riowo 
zeprojektowany mode!, nadsjftc niu 
domySInq nazw? fop, strdj wakecyjny 
nr 1], ktdra oczywiScie podlege neszoj 
weryUtecji. Opeja wniicanis do kosza 
jest rowniez dostqpna1.a destrukcfl 
mozem^dpkoffife po tipewnienuj si? 
przez program, iz tego rzaczyw^cie 
pragniemy. 

Szcze^liwe posiadaczki drukarek ta 
wlalfiiyyie tatosiowie, wujkowie oraz 
bradilifnajq mozliwo^ przeniesienia 
owych p'rdjbtow i formy 

elektronidSBfflM pa papier, a nastqpme 

na tkaniny dof?czone do programs 
Wydrukowac 
rowniez mozna 
instrukcj?, ktora 

krok po kroku 
wyjasnia, w jaki 
sposob r?cznie, 

unikajqc problemow, 
wykonac dany stroj, 
tak aby laleczka 
mogfa bez stresu i 
kompleksow 
zaprezentowac si? 

na najblizszym 

przyj^ciu u 

jKenav WlaSciwie 
to drtjgie tyle 

teksfcu 
powihnqm 

poSwigcld na 

opisjpkobci 
drutpwanycSi 
tkaninEtaz 
stopieriE 

wykorz^at^nia 
ich w prSktyee, 

czyli na 
modelce, i czy 
w ogfife to, co 
wictomy na 
ekreme bUskie 
jest i 
rzecisftwisto^ci. 

Wydrpkne 
pflpierze by! | 
cdkis 

ny t me 

lam 
|W!?C 

El? 
ac, u i 

fckanipgjest 
rnnrlnFmriiia A 

si? warn, iz Naczelnemu wydawfltc si? 

oczywiste, ze to wla^nie ja powinnam 
dostad 6w produkt* ale tak mi?dzy 
nami mdwige to bardziej ucieszylabym 
si? z konwei^sji Guske; w ktdrej Barbie 
wyst?powalab.y w rati Ogra'a b^dz 
Shamblera, aia ot, zsvyczaipiez 
rakietnicq w dloni urzadzHabym sobie 
male polowanko. Ale niech to zostable 
mi?dzy nami, d prac? dzisiaj dose 

ci?zko. ■ 

Praducent: 
Mallei Media 

Humer fm 



THE THREE BILLY GOATS 
GRUFF 

TRZY KOZIOLKI SPRYCIOLKI 

Dry grass 

1 S3kfltap KtprantozwoJitaby sobfe na 
do^j^mnie nqpfbdszycrritTcfs do 

t prs^^Biomputerowej [o ife w 4 
' oQ^ifnmhw^p^idBj. b po^ftym1 

zskupfla rdwnierten program. A 
wta&nie w nauce w yyiekszej grupie 

(chocmz tei nie wielkoSci 2Q-3Qg^ 
bsobowei J^asy - raczej*3-4 bapyf 
prograjri'speinia dQktodni^ws|ptkJe 
swGje zatozenia, J?dn3k^arujj&» 
mamy^takie, jdikiQ piammpjpsrfe 

l^jlecM programjjgjfflwi/o Amj 
skionic dzsecko. MkSrzyst^Q flrag 

Internet: hllp://www wsip.com pi 

Ppogranny uzytkowe 

ra na dobranoc 
Plays for children 

Miewiele jest na rynku dobrych 
programdw do nauki angielskiego dla 

dzieci. Szczerze mowiqc nie ma ich 

prawie w ogdle. Co gorsza, jesli juz jakis 

sig pojawi, la zwykle twdrca nie 

przywipje do niego takioj wagi, jak do 

produklu jormalnego" (dla doroslych). 

Na szczgicie zdarzajq sig lez wyjglki. 
Jednym z nich jest Plays Ion Children 

firnowany przez Wydawnictwa Szkolne i 

Pedogogiczoe. 

Krzysiek Kaliszewski Jest to dose interesujqce 
pofqczenie multimedialnej 
bajki z programem 
edukacyjnym do nauki j?zyka 

I angielskiego. Zawiera pi?c 
klasycznych bajek dla dzieci, 

z tym ze dwie „bardziej klasyczne”: y~- 
Goldilocks an Three Bears (Zlotowiosa 
i Misie] i Snow White and the Seven 
Dwarfs - czyli krblewna ^niezka; . 
[Seven Dwarves b'yloby ehyba 
ciekawsze, ale juz nie dla 

sze^cioletniego dzrecke ;-]Jlpjmti 

mniej znane: The Gingerbread Man, 
The Little Red Hen oraz The three 
Billy Goats Gruff. Kazda z bajek 
rozpisana jest z podziatem na role i 
opracowana w dwoch j?zykach - po 
lewej tekst angielski, po prawej 
polski. Przy tym tekst angielski " 
odezytywany jest przez lektorow - 
dzieci. Uwzgl?dniany jest oczywiscie 
podziat na role - wszystkiego nie 
„odwala" jeden lektor, jak to zwykle 
bywa. Bajk? mozna obejrzec przy 
automatyeznej zmianie stron lub tez 
samemu zmieniac stronyw 
wybranym momencie. Mozna tez 
wylqczyc tlumaczenie na j?zyk polski, 
by dziecko starato si? samemu 
zrozumiec angielski tekst. 

tekstu, 
dzieci majq 

tez okazj? 
poewiezye wymow? i 

to w grupie, co jest 
zwykle bardziej atrakcyjne nii 

samodzielna nauka. 

Niestety na pi?knej idei rys? zostawia 
czynnikzewn?trzny. Otoz podzial na 
role sugeruje nauk? grupowq, a przez 

Po zapoznaniu si? z kazdq bajkq 
mozna przejsc do zwiqzanych z ni% 
gier (wlasciwie zadarih Jest ich 

dziesi?c, w tym mi?dzy innymi 
krzyzowka, ukladanie zdan, quiz na 
podstawie tresci bajki itp. Glowne f 

w zesedzie jedyne zastrse&niatfftL 
tej opeji programu musz? postawic 

krzyzdwce. Nie dose, zeitasia tp nie I 
tylko rzeczowrtiki; ale rdftnraz 

rozmaite formy czaso^mjkbwrt to na * 

idatskhaslonieji^i Dvd x 
trzema, 

" ,n« 

zdaniami 
bqdz 
wyrazami, 
ktore 
pojawily si? 

w bajee i to 
nawet w tej 
samej 
formie . 

gramatyeznej 

. ^nie ma 

jtfdmiany). 
%q ate fioz - 

ram - 

aezony uu v 
^fesfciila najmlodszynh '4rfeiafhue2& 
ich^ramatyki jest rtftze zhyttcudnyfr 
jak na.icl wiek, zadaniem. Tyle ie co* 

do wjjM, to miaJbym pewne » 
^sffzSlnTa co^cio grupy wiekowej, dla 
jakie],"wedtug twdreow, przeznaczony 4 
jest program (6-12 lat). Mi 
zdaniem powinno bye raezej di 
lat, bowiem np. moja siostre majfidk 
dwanascie angielskiegrfuczyla 
ze stron internetowych i 
anglDj^dShyeh edygii 
fabuTarnvchi^s jej lektW m feylybajki. 

o z|ptow!ps$j, arsezgj powiesci 
fantsa^od mistrzs Tblkiena 
poczynajfjc, na mistrzu Sapkowskim 

Ale to tylko tak na '- 
marginesie. 

pami^cimvego 
opanowanii 
tekstu i w ,1 
dwiczeniach 
operujemy 

wylqcznie 

|dym razfej 
fesuj^cy i clj 

ie najwy 
pie mo 

^ram jest po pros «fbitny. Warto zg 
b, w jaki dziecK 

do nauki. Nie dodc, ze tekst jest 

interesujgcy, to jeszcze tfodatkowo 
rozpisany na role odozytywdnw 
rdwniez [po cz?dci) przez lektordw - 
dzieci, tak ze opraez poznawania 

• to zasEasov^niejpograr^ w szkolaom 

co fflTaloby ze J 
dzieci westcTe uczytyby%i? z czpgos 

przyjemnego twi?kszobd obecnych 
podr?cznikdw do szkdl podstawowycb 

jest ielosna, a wjem co mdwi?. bo 
za|)oSnplem |j^nimi dbjjJftJnie dzi?ki 
mlodszeibu^otftertsts/ml. Niestet^f fl 

Producenl: 
Wyrtawnfciwa Sfkolne i i^OI 

Wymagania: 
"486DX, Windows 3:1,16 

MB RAM 

Dystrybutor: 
WSiP 
l£l:(0?Z) 6ZZ-0Q- D3 w. 275 
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Konkurs Inwencji 
dla Producentow Multimediow. 

Europejska Komisja DGXIII/E 

i Austriackie Ministerstwo d.s. Gospo- 

darki serdecznie zapraszajq producentow 

Multimediow z catej Europy do wziQcia 

udzialu w pierwszym ogolnoeuropejskim 

konkursie najlepszych produktow 

Multimediow. Powodem tego jest fakt, 

iz prezydentem Komisji Europejskiej 

zostanie w tym roku po raz pierwszy 

przedstawiciel Austrii. 

EuroPrix MultiMediaArt 98 promuje 

wyi'ozniajijce si$ produkty multimedialne, 

ktore demonstrujq specjalne wartosci 

uzytkowe w swoich kategoriach. 

Uczestnikami mog^ bye producenci ze 

wszystkich krajow Unii Europejskiej, z 

krajow EFTA, z krajow Europy 

Srodkowej i Wschodniej wraz z Cyprem, 

ktore ubiegajq si$ o czlonkostwo w UE. 

Termin nadsylania prac uplywa 
z dniem 30 czerwca 1998. 

Dalsze informaeje znajd^ Panstwo pod 

www.europrix.org 

EuroPrix Secretariat: c/o Techno-Z FH Forschung & Entwicklung GmbH. 
A-5020 Salzburg, J.-Haringer-Str. 5, Tel: +43-662-454888-714, Fax: +43-662-45 61 74, 

e-mail: secretariat@europrix.org 

* > 
f midasffiSI 
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Programy uzytkowe 

poszczegdlfiych etaptiw romqj 
_ “naszegofniejsqejl 
__ WszecbSwiecie". ffl 

zrioczeg^i procesdw 

na uksztaltawanie sJfl 
wizflrunku znanego nap 
swifliio tot, przykladown 

>»n * **«* **ft4 #Htlr i 

a.Zjemfvvifiie 
fefekfem jest 

naszpgQ globu), ze skaty^glrodkiern; 
Sprays tym, a woda - mirierjllBm? Te n 

'smfczki" odkrylem dopierojlziski 
[palBoMnie - rowmez wyrmiszansrm 
zainteresowaniu si? tg wia'te 
uiillkki^ A tak swojg drag? ciekawe* 
jakito zaledwie promil ##edzy 

Budowa i ewolucja Zierni 

PriynlgdajQe si? zdj^clORi wydwictlanym w tratelE inslalacjl prapw "Budowa t 
ewalucfa Ziwl", zaslanawiatem si?, co i Jswarlsl w nini wiadzy (i cry w ojfile cot) 
eweiMnie moze zainieresowad cMcks mm I* i»- Opd flowrem pumljlain, 

JACEK SMOLINSKI 

wszem, podstawy tej 
ostatniej wchodzg w skfad 
przedmiotu szkolnego 
zwanego "gegrg", ale... No 
coz, fakt, ze pani uczgca 
tego przedmiotu po trzech 

spotykania si? z klasg pami?tala 
imiona tylko kilku, "sfakultetyzowanych” 
zresztg, osob [w skladzie ktorych mnie, 
oczywiscie, nie bylo] pozwolit na 
sp?dzanie tych lekcji w znacznie milszy 
sposob: bgdz to na lawce przed szkolg, 
gdzie wygrzewalem si? w sfoneczku, 
bgdz tez [gdy aura niezbyt sprzyjala 
przebywaniu pod gofym niebem) na 
lawce w sgsiadujgcym z klasq 
korytarzu... 
Nic dziwnego zatem, ze do produktu 
Wydawnictw Elektronicznych Impresja 
podszedlem z niemafg rezerwg i raczej 
umiarkowanym entuzjazmem... Nie, nie 
ma co ukrywac: gdyby nie wyrazne 
zalecenie Naczelnego [i niezwykle realnie 
brzmigca w jego ustach grozba odci?cia 
od sztywnego fgcza), nigdy bym si? nim 
nie zajqL I prawdopodobnie nie 
zafowalbym: czego oczy nie widzg... 
Terazjednak, uwzglgdniajgc okolicznosc, 
ze "juz widzialem" - wiem, ze nie 
zainteresowanie si? nim bytoby 
rzeczywiscie pozafowania godnym 
bl?dem.,. Jest to bowiem jedno z 

wiedzy w nim zawartej, Jak mniemam 
jednak, korekta taka jest w tym 
przypadku najzupelniej zb?dna: fakt, iz 
material zawarty w programie 
przygotowany zostal przez autora 
ksigzkowej Ewolucji Zierni - pracownika 
Zakladu Geologii i Paleogeografii 
Uniwersytetu Szczecinskiego, prof. 

co ciekawe - na krgzku zn&lado si? 
miejsce r6wntez dla pierwsiego w 
Polsce mulcimedialnego Katalogti skaf i 
mineralow, ktdra to pozycja wta&nie 
stanowi trzeci z dzialow, a w, ktdrym 
zawarto krotkie charakterysfywl. “ 
naturalnych zasobow (a cz?sto 
prawdziwych skarbow!) planety, _ 
Funkcj? uzupelnienia (i 
"rozjasniania") wiedzy pelni 
natomiast szczegolowy slownik 
[do ktorego odwolywac mozna 
si? rowniez w trakcie 
"normalnej” pracy z programem 
za pomocg hiperfgczy), 
wyjasniajgcy poj?cia zwigzane z 
tematem, a takze - cz?sto - 

przyblizajgcy sylwetki 
twdrcow teorii 
rozwoju Zierni. 

najlepiej przygotowanych merytorycznie 

zarazem jedno z najbardziej 
przyst?pnych kompendiow wiedzy na 
temat, jakie mialem okazj? oglgdac! 

Po tym, jakze entuzjastycznym wst?pie 
Cktory sam w sobie Jest wyrazem 
uznania dla BudowyJ ewpJuqi Zierni, 
nota bene; drugiego z oyklu opowieki 
znanej pod tytulem: Geogrifia Swiataf 
powimo znafnit si? niewielkie 
vwSfljpila; otto [ekanfemal tbtalny laik 
w dzietteime geo-nauk" nie czujf stg na 
sited* chodhy prdbowad weryfikpwanja 

Ryszarda Krzysztofa Borowk? mowi sam 
za siebie: kompetencji tego panu 
odmdwic nie sposob.,. 

Osnowg i uzasadnieniem zaistnienia 
programu (jednego z pterwszych w tej 
tematyce na swiecie) jest spelniana 
przezen w rewelacyjny sposob funkcja 
przekazywania informacji Jfcv tym 

, momencie jDowtdrzyc nalgzv;. ze wr?cz 
xnie mozna 1?’ylo wykonac 1SjS lepiej! 
Ogrom wiedzy zarysowuje||e wyraznie i 
co wi?cej;.. nawet odrobingjswymi 
rozmiarami przeraza! Dlatego. tez, aby 
mozliwie jak najbardziej ulatwic i 
uprzyjemnic poruszanle si?Sggszczu 
obcych tchociazby dla mnieMematow, 
zagadnien i poj?c, wprowadzony zostal 
podzial na trzy dziaty; dwa pignwsze 
poswi?cone zostaly niejako elementqm 
skladowym tytulu: wlasnie budowie j 
wlasnie ewolucji "bl?kitnej planety". I to> 
wlasnie Cche che) tutaj znalezc;mozna 
wystarczajgco szczegolowy i - jak sf? 

- opis 

"RQsmiGznegQ 
btimbardoweniEf ozy 
pot?znych ifotlowaced). I to 
jednak nie wszystko, gdyz - 

Przyst?pnosc Budowy i 
ewolucji Zierni ujawnia si? 
takze w przypadku mocno 
nietypowego dla wszelakiego 
rodzaju dziel naukowych, uj?cia 
i stylu tekstu, Otoz NIE 
przytlacza on swojg 
wszechobecnoscig [jak to 
cz?sto bywa w programach 
"multimedialnych", ktore od 
ksigzek rozniq si? jedynie tym, 

ze czyta si? je "z komputera1']; oraz - co 
jest jeszcze bardziej istotne: jest on 
raczej bezproblemowo “rozumialny" 
Ctrudnosc mogg sprawiac jedynie poj?cia 
stricte fachowe, do ktorych zresztg sg 
wyjasniajgce odnosniki]. To oczywiscie 
sprawia, ze jego uzytkowanie nie jest tg. 
"wspanialg, bo naukowg", a znang 
zapewne wszystkim uczniom [w tym 
studentom] drogg przez m?k?. 
Uprzyjemnieniu procesu zaznajamiania 
si? z informacjami skladajgcymi si? na t?. 
niezwykle ciekawg (a tak!) dziedzin? 
nauki, czyli swoistg histori? tktdra to 
tak na marginesie - znacznie jest mi 
blizsza) dziejow planety, sprzyja 
zilustrowanie ich za pomocg swietnych (i 
"powi?kszalnych") zdj?c, rycin, tabel, 
animacji i filmbw, slowem; wszystkich 
komputerowych sposobow wzbogacania 
tekstu. Hm, wtasciwie poj?cie 
■lilustrowanie11 nie jest dose w tym 
wypadku precyzyjne. Uscislajgc wi?c: 
pufecia ta zostafa bardzo jednolicie 
pp spotka si? miejsc "suchych") 
nasycona doskonatej 
jakosci "wizualiami’T 
Zresztg I jak multimedia to 
multimedia - rowniez i 
ogblnm ujite audio (glos 
lektora, udiwifkowienie 
fifmdw, kepi tain? motywy 
mu^yczne stanowigee tJo) 
sg wri?cz jak najlepszej 
lakoSci Tym bardziej.cieszy 
fakt, ze jest to proefukt 
mmt zupelnie Cprzeczy 
ternu pocfrwlzenie 
matensIbwJ polekj. 

. ,w ’ - 
•Leem niestetyc-^wszystko co dobre, 

: konezy... Zawieszajgc i 
, zas (z^koniecznosci) swg wspolprac? z 

1 Budowg^i ewolucjg Zierni i przyglgdajgc 
si? pracy paska post?pu podezas jej 
deinstalacji, zastanawialem si? nad tym, 
dlaczego nigdy wczesniej nie 

zainteresowalem si? (chocby na 
moment) tak jakze przeciez ciekawym 
"wycinkiem" wiedzy, Pomin? wnioski, do 
jakich doszedlem, gdyz zdecydowanie 
oscylowaloby to wokol problemow 
niesmiertelnego w Polsce sposobu 
przekazywania wiedzy, czyli: prostej i 
bezwzgl?dnej koniecznosci wkucia 
przykfadowo "trzech stron na pigtek", 
oraz zwigzanej z nim perspektywg kary, 
o ile tego nie zrobi?; i ogranicz? si? 
jedynie do smutnej konkluzji, ze zupelnie 
zohydzily mi one tak geografi?, jak 
geologi? i im pokrewne dziedziny wiedzy. 
A przeciez tyle ciekawych rzeezy mozna 
si? z nich dowiedziec... 
pomyslal, ze jgdro 
niz "cala reszta 
utworzenie si? 

szybeiej 

n 
Te zes 

_ Penlium, 8MB RAM 
|CDx2. Windows 95 
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Elektroniczne lmprBS|a 

lei 0601 8142294 

Internet; hUp://www impresja com pi 

Hunieroftft 



cztowka z Polski 
Polskie Kliparty 

Wroctawshi Albion ma na swoim koncie 

Kilha udanvch pozycji przeznaczonych dla 

mlodszego odbiorcy. WspoiI nich znajduje 

sig in.in. cieszsica sie spopym 
zainteresowaniem EWCYKLOPEDIfl DLA 

DZIECI lub kolejne prngramy Edukacyjne - 
MATEMATYCZWE PRZYBODY i MIEDZY 

NAMILITERKAMI. Tym nazem Albion 

pozycjo. 

Andrzej Sitek POLSKIE KLIPARTY to 
aplikacja, w ktorej 
znajduje si? baza ponad 
1300 obrazkow. 
Podzielone na okreslone 
grupy tematyczne 

kliparty mog? z powodzeniem zostac 
wykorzystane w domu i w biurze, 
przydadz? si? do tworzenia ulotek 
informacyjnych, folderow czy chocby 
dowcipnych zaproszen i listdw. Prac? z 
programem utatwia prosty system 
menu, za pomoc? ktorego mozemy 
przeglqdac, wybierac i kopiowac 
okreslone wzory. Obok kazdego 

| ^ ^tiadie R&ifJny A Wejske 

i. .eB. Oknajonglne Poj&idy 

v ( ! inform acyjne IfOj Inn* W. Jedsenl* 

obrazka znajdzie si? rowniez krociutki 
opis klipartu. Rozwiqzanie to ma 
jeszcze jedn? zalet?: dzi?ki niemu 
mozemy skorzystac z wyszukiwarki, 
gdzie wpiszemy nazw? lub temat 
poszukiwanego projektu. W wi?kszosci 
wypadkow nie b?dziemy zreszt? 
zmuszeni wyszukiwac okreslonych 
wzordw, poniewaz do programu 
dodano ksiqzeczk? z ilustracjami i 
kodami obrazkow, co umozliwia 
natychmiastowy wybor. Ponadto na 
pfytce znajduje si? rowniez 
shareware'owe wersje programow 
Paint Shop Pro i Jasc Media Center, 
Programy te niezaprzeczalnie przydajq 
si? w trakcie pracy, jednak nalezy 
pami?tac, ze s? to niepelne wersje, a 
do tego musimy je usunqc z dysku po 
30 dniach. Jezeli spodobaj? si? nam 
lub okaz? si? niezb?dne, mozemy 
zakupic je u producenta, co oczywiscie 

kosztuje, i to niemalo. Lepszym 
rozwiqzaniem byloby juz dodanie do 
POLSKICH KLIPARTOW prostszego 
programu lub nawet wczesniejszych 
wersji zamieszczonych aplikacji, ale w 

petnej wersji... 

Grupy tematyczne, ktore znajdujq si? 
w programie, skonstruowano w 
oparciu o charakter klipartow, 

Znajdziemy tu 

crHirmi 

DtOfl 
iHKJfiA E WjAK,UACV,IK\ 
' I 
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| < informacyjn 

— roniia Postacie Rosliny 

A °kazjonalne flEjSwtowiifnY 

^ Jedzeme 

A Wojsko 

Pojazdy 

iitiLiiin c^> 

Cpitry HWHuBj 

m A < Ri 

wi?c: Basnie, 
Pozywienie, 
Okazje, Rosliny, 
Wojsko, 
Informacja, 
Kosciol, Osoby, 
Pojazdy, Polska 
oraz Inne. Obrazki 
s? w formatach 
CDR, WMF i BMP. 
Tylko ten ostatni 
jest w pelni 
wszechstronny i 

czytany 
praktycznie przez 
wszystkie 
programy 
graficzne oraz 
wi?kszosc 
fachowych 
edytorow tekstu. 
W niektorych 
dzialach znajduje 
si? spora gama 
roznych obrazkow, 
inne potraktowane 
s? marginalnie. 

Taki przykladem 

POLSKIE 
) KLIPARTY L..‘ U 

jest Kosciol, 
gdzie znajduje si? 
doslownie kilka 
propozycji. Nie 
chodzi mi wcale o 
to, ze brakuje mi 
palety graficznych 
projektow krzyza, 
na ktorym umarl 
Chrystus, lecz o 
zachowanie 
pewnych proporcji. Czy dla osmiu 
obrazkow warto bylo tworzyd caty 
dzial? 

W trakcie oglqdania materialu 
zawartego na ptycie nasuwa si? 
jeszcze jedno zastrzezenie. W 

ffimmTm 
RWHII1IIWmt 
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Programy uzytkowe 

niedlugo mogq okazac si? nieaktualne, 
Znajdziemy takze herby miast. 

Wykazano si? 

przy tym pewnq 
niekonsekwencj?, 

Odnajdziemy 
herby wi?kszosci 
duzych miast, 
jednak nie ma 
wsrod nich np. 
Wroclawia, co 
jest dose 

zaskakujqce. Z 
projektow 
najbardziej 
ciekawe okazaty 
si? piktogramy, 
ktore s? 

naprawd? 
pomystowe. Na plytce znajdziemy 500 
wektorowych propozycji, a przede 
wszystkim grup? 800 rysunkow. W 
katalogu Bitmapy umieszczono czarno- 
biale pozycje, b?d?ce czyms posrednim 
mi?dzy dzieci?cymi kolorowankami a 
rysunkami Mleczki. Te ostatnie s? 
obrazem polskiej mentalnosci 
przedstawionej z duzq dawkq humoru. 
Dotycz? przede wszystkim literatury i 
kultury narodowej, ilustruj? takze 
przystowia i powiedzenia. 

1 Polska | 2-l Postacie 

KoScioL A Okazjonalna 

'! Informacyjne 

Program oprawiono takze niezbyt 
nachaln?, spokojn? muzyezk?, ktora 
pobrzmiewa w tie. Atrakcyjnosc 
POLSKICH KLIPARTOW polega przede 

wszystkim 

) Basniowe 

Rosliny 

Ptktaflfjsmy 

[ J j Inne 

A Wojsko 

Pojazdy 

^ Jedzenie 

BA8AJAGA 
C^UTOWTJICA NAMIOU.t: 
PORHAKOC 
QUAPlt^HA fMlA 
-UAGA PTRACKA 
KLiKS 
KDLOROWA HYBKA 

KJURA NA Cut £23 

KURA 

uom 
NIL IlltSkJ UBEK 

Kapitil LhTfi jklur-rt Szukaj I'mirpln ttfytjk Wy|Acpf 

n d i M u 
wi?kszosci przypadkow kliparty s? 
bardzo ubogie kolorystycznie [dobrze, 

gdy jest 16 kolorow), a na dodatek 
duzo obrazkow jest po prostu miernej 
jakosci. Pocieszajqce jest natomiast, 
ze tematyeznie zostaly dobrane ze 
spor? dozq wyczucia. W dziale Osoby, 
oprocz charakterystycznych 
motywow, znajd? si? rowniez postacie 

z polskiej sceny telewizyjnej czy 
literatury. Zobaczymy podobizn? 

Mana, Ibisza, pani Dowbor itd. 
Odnajdziemy twarz Elzbiety Dzikowskiej 
a takze Elizy Orzeszkowej. W temacie 
Polska umieszczono np, mapki polskich 

wojewodztw, mimo tego, ze juz 

na polskich 
akcentach, 
ktore 
dostalismy 
w bibliotece 
wzordw, a 
b?d?cych 
jedynymi w 
swoim 
rodzaju. 
Jest wiele 
programow, 
ktore majq 
olbrzymiq, o 
wiele 
ciekawsz? 

baz? kliparow (np. Print Master Gold], 
jednak na pewno nie znajdziemy w nich 
symbolieznego przedstawienia Palacu 

Krolewskiego w Warszawie czy 
usmiechni?tej, rysunkowej twarzy 
pana Halika. Czy warto dokonac 
zakupu POLSKICH KLIPARTOW, 
Czytelnicy muszqjuz zadecydowad 

samodzielnie. ■ 

Wymagania: 
<66 OX. G MB Ram, 
Windows 3.T 95 SB. 

InlBrnst: miv rtMw .nhto-pi 

Producent: 
Albion 

Dystrybutar: 
AilblOH Al 
U,L(071H4 21 01 
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W produkcji 

■ TURNIEJ Q2 
Dnia 16 maja we wroclawskim "empiku'1 odbyl si? 

turniej Quake 2 Przez kilka godzin osiem 

trzyosobowych druzyn zmagalo si? ze sob? w celu 

wylonienia tej najlepszej. Zawody odbywaly si? w 

systemie pucharowym w trybie Capture the Flag z 

pi?tna5tominutowym limiterr ozasowym. Juz 

pedczas pierwszej ^TiHlyfiSBlie zauwazyc, ktorzy 

zawodnicy znaj? Qubke 2 Blwlasn? kieszeri - wyniki 

lepszych druzyn ud samegn poczqtku byly duzo 

wyZsze od tycb zdobyw|wch przez "amatorbw" 

Cprzykladejn niech b?dzie wynik 340:14] Dlatego 

tez juz na poczgtku mozna by to wyczuc, kto spotka 

si? w finale. Przewidywania sprawdzily si?, ale w 

ostatniej rundzie daly znac o sobie jeszcze 

dodatkowe roznice klas, wynikiem czego bylo spore 

zwyci?stwo najlepszej druzyny Wszyscy zawodnicy, 

kttirzy przeszli pierwsz? rund? otrzymali w nagrod? 

egzemplarze CD-ACTION, natomiast finalise! 

dodatkowo zostali obdarowaniu gierkami Zwyci?zcy 

wyszli z podniesionymi glowami, niosgc pod pach? 

po trzy gry, natomiast druga druzyna dostala 

nagrody pocieszenia - pojedyncze gierki Calosc 

odbyla si? moze w niezbyt sportowej atmosferze, 

ale zabawa i tak byla przednia. Nagrody w turnieju 

ufundowal "empik", wydawmctwo Silver Shark i 
firma LEM. 

•STAR'TREK N-1 
MicroProse oglosilo, ze dalo sobie spokdj z pracami 

nad grg adventure Star Trek The Next Generation 

- First Contact. Z dose pokrftjnych wyjasnien 

wynika tyle, ze firma uznala, iz wystarezq jej jak na 

razie dwie nowe gry z tego cyklu: Klingon Honor 

Guard i Birth of the Federation. No prosz?, a mbwi 

si?Lze od nadmiaru glowa nie boli .. 

•DEMOLKA 
Wielkie bojowe maszyny kroezgee, mimo iz 

tylokrotnie wysmiane przez fizykdw i specjalistbw 

od robotyki jako zupelnie niepraktyezne i 

nieoplacalne, nadal swi?cg triumfy wsrod 

milosnikdw gier komputerowych Kolejnym 

prezentem dla ich fandw ma bye przygotowywany 

wlasnie przez firm? TopWare Devastator. Pod tg 

dose "oryginalng" :) nazwg kryje si? kolejny 

uniwersalny robot bojowy, tym razem walczqcy z 

najezdzeami z kosmosu tho z czymze innym) na 

planecie Paradise fb?d?cej glbwnym celem] a takze 

czterech innych, Mniejsza zresztg o ter, z kirn i 

dlaczego. To obch.odzi wylgeznie mi?czakdw- 

intelektualistdw "Aby £,>] kazdy z graezy mogl 

zasigsc za sterami (...] robotow i rzucic si? w wir 

bezlitosnej walki z najezdzeami z kosmosu" czy 

celem graeza jest oczywiscie niszczenie 

wszystkiego, co stanie mu na drodze", to zresztg 

cytaty z press packa, co wystareza za fabul?. 

Wazna jest natomiast rekwizytornia, A ta jest 

• Wlf^CEJ QUAKE 2 
id Software wraz Rogue Entertainment rozpocz?lo 

prace nad kolejnym oficjalnym packiem z misjami do 

Quake 2. Ma nosic tytul Ground Zero i ukazac si? 

jeszcze przed koncem lata 

Cbampionslilp Manager 

strikes back! Tak entu 

zjastyeznie zawolalem 

po wizyeie na stronie 

Sports Interactive. Wlaknie w 

tym matyni oddziale Eidos po- 

wstaje seria najlepszycli mena- 

dzerow pitkarskich Champion¬ 

ship Manager. 

ECd- 

Kolejnym moim zyezeniem jest, 
aby Departament Zatrudnienia 

Nie sktami?, twierdzqc, iz CM2 
jest mojq grq “number one". 
Gram w niq juz kilka lat i b?d? 
gral przynajmniej do ukazania 
si? CM3. Jezeli juz o tym 
mowa, to panowie Paul i Oliver 
Collyer planujq wydac na swiat 
swoje najnowsze dziecko w 
trzecim kwartale tego roku. Ale 
wszystko moze si? przesunqc w 
zwiqzku ze zblizajqcymi si? Mi- 

tym podobnych 
specjalnosci pol- 
skiej pilki noznej, 
W ilu ligach naraz 
b?dziemy mogli 
pogiercowac, za- 
lezec b?dzie od 
sprz?tu, jakim 
dysponujemy. Im 

'wi?cej RAM-u, 
tym wi?cej lig do 
naszej dyspozyeji. 
Drugim plusikiem 
CM3 ma bye inte- 
rakeja! B?dzie 
mozna pogadac z 
szefem klubu, pil- 
karzami, dzienni- 
karzami, kibicami, pracownika- 
mi... Po prostu zaje... znaezy 
si?, chcialem napisac cool. I 
wreszeie cos, czego brakowalo 
mi najdotkliwiej w CM2 - tre- 
ningll! Do tego zaj?cia b?dzie- 
my mogli zatrudnic wspolpra- 
cownikow, ktorzy b?dq odpo- 
wiadac za post?py naszyeh ko- 

strzostwami Swiata we Fran- 
cji. Wszak po tej imprezie co 
nieco moze ulec zmianie. Szcze- 
golnie w statystykach pilka- 
rzy... 

Jezeli chodzi o zmiany dotyezq- 
ce samej rozgrywki, to autorzy 
zapowiadajq kilka dose istot- 
nych. Pierwsz? z nich jest licz- 
ba lig mozliwych do wyboru w 
programie. Wybor powi?kszo- 
no az do 16, Dla porownania 
przypomn?, ze w CM2 bylo ich 
"tylko1’ 9. Poza czolowymi liga- 
mi europejskimi dostaniemy 
mozliwosc pokierowania druzy- 
nami z: Brazylii, Argentyny, 
Japonii i USA. Nie uwzgl?dnio- 
no tylko ligi polskiej, ale jest to 
zrozumiate, poniewaz autorzy 
nie przewidzieli opeji smarowa- 
nia (czyli przekupywania) kogo 
popadnie, “drukowania'1 meezy, 
nierzetelnego s?dziowania i 

chanych kopaezy. Oczywiscie 
jezeli na takiego trenera b?dzie 
nas stab. Trenowac b?dzie 
mozna praktyeznie wszystkich 
i wszystko: juniorow, bramka- 
rzy, zafozenia taktyezne, kondy- 
cj?, szybkosc itd. 

Kolejnym atutem 
CM3 majq bye 
towey talentow, 
ktorzy b?dq poszu- 
kiwac dla nas przy- 
szlych gwiazd foot- 
ballu gdzies na pery- 
feriach wielkiej pilki. 
Zmianom, bynaj- 
mniej nie kosme- 
tyeznym, ulegla tak¬ 
ze taktyka. Dodano 
dose duzo nowych 
ustawien i mozli¬ 
wosc ustalenia tak- 
tyki indywidualnej. 
B?dziemy mogli na- 

kazac kolesiowi krycie danego 
przeciwnika, atakowanie, po- 
wiedzmy, prawym skrzydlem, 
rozgrywanie pilki etc. Ciekawie 
majq si? prezentowac media. 
Gazety b?dq informowac nas o 
wszystkich wydarzeniach w 
swiecie laciatej galy. Wedlug 
zapowiedzi uproszczony ma 
zostac interfejs, co przy tylu 
nowych opcjach budzi moje lek- 
kie wqtpliwosci. Ale geniuszu 
panow Collyer nie powinienem 
podwazac - poradzq sobie row- 
niez z tym. Oczywiscie zosta- 
nie powi?kszona baza danych, 
co oznaeza jeszcze wi?cej klu- 
bow i pitkarzy. Mam tylko na- 
dziej?, ze zostanie usuni?tych 
kilka “bugow" z CM2. Chodzi 
mi przede wszystkim o uzna- 
wanie w "mojej” lidze hiszpan- 
skiej za obcokrajowcow Argen- 
tynezykow. Zawsze mnie to de- 
nerwowalo - to tak, jakby okre- 
slac mianem cudzoziemcdw 
Szkotow i Irlandczykow grajq- 
cych w Premier League [no, 
dose kontrowersyjne porow- 
nanie; ostateeznie gdzie Hisz- 
pania, a gdzie Argentyna.., - 
red.]. 

zajmowal si? takze obcokrajow- 
cami z innych druzyn, a nie tyl¬ 
ko moimi stranieri. Wiecie, moj 
orzel nie rozegrat tych glupich 
75% spotkan i jest zawieszo- 
ny, a u rywala nie graf prawie 
wcale i nie ma zakazu gry. 
Wiem, ze czepiam si? drobnych 
szczegdldw, ale od nast?pcy 
mojej ulubionej gry mam prawo 
wymagac perfekcjonizmu. Nie- 
mniej jednak CM3 zapowiada 
si? na przeboj wybuchowy ni- 
czym V2. 

Drogi Czytelniku, zapewne tak 
jak ja nie mozesz si? juz docze- 
kac CM3, ale to jeszcze kilka 
(diabelnie dtugich] miesi?cy. Na 
razie wlqcz i zagraj w CM2. 

RS. l/oczyscie oswiadezam, ze 
jak przyjdzie do redakcji CM3 i 
ktos go ''podprowadzi", to nie 
rqcz? za swoj? poczytalnosc i 
ewentualne straty w persone- 
lu CDA. 

CHAMPIONSHIP MANAGER 3 

EIDOS 

Inter-toto Cup 
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Group 1 
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produkcji 

bogata: 100 budynkow i 60 pojazddw wroga, 23 

rodzaje uzbrojenia. 9 akcesoriow usprawniajqcych 

roboty oraz 18 map dla pojedynczego gracza i 12 

w multiplay'u. Do tego mamy miec mozliwosc 

przesiadania si? z jednego robota do drugiego, 

podeimowania desantow, przechwytywania 

wrogich transmisji ltd W sumie wyglqda to jak 

koktail Abrmasa i Special Ops w sosie z 

MechWariora, a wszystko to w 3D i oczywiscie z 

wykorzystaniem akceleratorow I jeszcze last but 

not least - gr? tworzy polska ekipa z Bielska Bialej 

Cco po przykladzie Earth 2040 wcale nie oznacza 

niskiej jakosci) i kosztowac b?dzie tyle, co inne gry 

TopWare, czyli mniej niz produkty konkurencji. 

Premiera prawdopOdobnie na gwiazdk?. 

•WHITE LABEL 
To seria starszych, ale ciqgle wartych uwagi gier, 

wydawanych przez Virgin, po dose umiarkowanych 

cenach W tej serii pojawily si? ostatnio tzw, 

"double packi", czyli zestawy zawierajqce po dwie 

gry A sq to: Xwing Collectors Edition/TIE Fighter 

Collectors Edition; Star Trek 25th Anniversary/ 

Star Trek Judgement Rights; Rebel Assault/Rebel 

Assault 2 oraz Full Throttle/The Dig 

•STARCRAFT NA KONSOLE 
A mowiqc scislej - pojawi si? na konsol? Nintendo 

64 Ale dopiero w przyszlym roku 

•PLANY UBISOFT 
UbiSoft szlifuje na ECTS Raymana 2 - wiadomo, 

ze bpdzie dzialal z szybkasciq co najmniej 3D klatek 

na sekund?, Przedstawi tarn tez Tonic Trouble, 

trojwymiarowq przygodowk? [co najmniej 40 

godzin grania) oraz SCARS (Situational Animal 

Computer Racing Simulation), czyli rajdowk? + 

nawalank?, FI Racing The Sequel (sequel FI 

Racing Simulation), Speed Busters Ckolejna 

rajdowka) oraz Chaos (tytul roboezy) - akeja + 

strategia, D Jump (platformowka) oraz 

nowatorsko potraktowanq zr?cznosciowq 

symulacj? golfa o nazwie Real Feel Golf, 

• NAST?PCA SIMTOWER? 
Sega Entertainment dogadala si? z_Yoot 

Entertainment w sprawie gry Yoot's Towers, 

stworzonej przez Yoot Satio, "ojea" popularnej 

ongis SimTower z Maxisa. 

•NOWY FPP 
To dzielo 3D Realms i nosi tytul Max Payne, 

Premiera - w przyszlym roku, innych danych brak. 

•SPORTOWE SAMOCHODY 
To marzenie wielu, wielu ludzi A SportsCar to 

roboezy tytul nowej gry firmy ISI. Nietrudno si? 

domyslic, ze jest to symulacja jazdy Dp wyboru 

wiele luksusowych pojazdow, mum: Ford 

Esperante, Oldsmobile Aurora i... McClaren FI, 

podobno najszybszy sportowy woz swiata Gra ma 

rewelacyinie realnie odtwarzac reakcje 

samochodu, a grafika 3D powinna wyjsc 

Fabuta Requiem jest oryginalna 
(choc pami?tam cos podobne- 
go w Messiah), odpowiednio 

nvm 
wznaez- 

ftopniu udalo si? im zre- 
gdte zamierzenia. R%qu- 

iem super 

oryginalmt zgwieratfN zupel- 
i z realize- 

wanq od innych 

ffi" u 
To, co pojawilo sio do w 

\ \ fflczyrtrnie przypominatby nam 

I Me cfchcecie, 

ale Quake rzqdzi 

oiepodzieloie w 

iwiecle gier FPP.Jj 

Niemajakdotq^iik^ra 

mogtahy mil powazniaj 

a szaoiaie zapewiadaoe jako 

"cos, ca zdeklasoje Quake", 

zawsze pod tym czy innym wzglg- 

dem oslgpowate Mistrzowi. Gier, 

ktone teoretyezoie miaty zi o 

zic jego dominaeji byto jtizHie- 

le-ale"wpraoiu"zawazeokit- 

zywalo sie, ze Quake i isfeyiie 

ma sohie rownych. To lelen 

eja ulegla wzmocnieniu po po- 

jawieniosia Quake 2.1 gdywy- 

dawalo sip, ze hegemonia pro- 

daktu Id Software irwacbqdzie 

wieeznie (albo chociaz przez 

para lat), ni stgd oi zowgd poja¬ 

wily sip pogloski o programs, 

ktory flioze strgcic Quake z pia- 

destalu. Mowa to o Requiem: 

Wrath ol the Fallen. 

Peter Pan 

Jej tworcy nie kryli, ze czuli si? 
juz mocno znudzeni kolejnymi 
blizniaezo podobnymi do siebie 
FPP-ami, w ktorych penetruje- 
my mniej lub bardziej pos?pne 
lochy, unicestwiajqc hordy roz- 
nych obrzydliwych wrogow, a 
fabuta pefni tylko rol? ozdobni- 
ka w nieustannej krwawej ha- 
ratninie. Postanowili zatem 
stworzyc cos innego... lepsze- 

czegos, co juz istnieje). Jednak 
moim zdaniem Requiem wnosi 
w tin gatiijfek duzo &wiezo£ct, 
a choc wykorzystuje element^ 
ktore mozemy spotkafi np. w Iixenie czy Jedt Knight, to te 

ozyezmmie raz§ odbiorcdw 
/oj^ |PernoSfiiq. Dodajtny 

tez, ze ludzie z Cyclone Studios 
nie poszli ns Istwizn?, kuptijqc 

engine, Nie, 
od podstaw, dzi?- 

starcie gra jawi 
si? jakoTJoS oryginalnego. Pro¬ 

gram na engine Quake (1 lub 
2), juz z zatozenia jest prze- 
ciez czyms wtornym w 
stosunku do pierwo 
wzoru (i dlatego 
martwiq mnie 
informaeje o 

nowym Duke’u, 
tym engine). 

klimatyezna i (co wazne) ma 
spory wplyw na rozwoj akcji 
gry. Cata historia zaezyna si? na 
zupetnie innym planie astral- 
nym, gdzie doszlo do wojny po- 
mi?dzy dwiema frakejami... 
aniotbw (!), zwanymi odtqd 
Chosen i The Fallen. Jak nie¬ 
trudno si? domyslic, ci drudzy, 
reprezentujqcy sily Zla, ponie- 
ili kl?sk?. Ale to nie oznacza, ze 
zfozyli bron. Przeniesli si? tylko 
w innq rzeczywistosc astralnq 
i tarn nadal knujq szatanski spi- 
sek, Gracz wciela si? wi?c w 
mto*iwycl?skiej strony, imie- 

3in Malachi, ktorego zada- 
nie spisku 
podqza za 

c przez 
wymiaru. 

„fjskim) wy- 
Matachi traci 

cz?sc swej aniel- 
skiej pot?gi (chocitakob- 
darzony jest nieziemskq 
mocq)oraz zyskujemate- 
rialne date. W efekeie 

jest £miertelny (ten. 
mozne zniszczyd 

cialo, w ktdrym 
przebywa), ale 
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tez moze fizycznie ekstermino- 
wac swoich przeciwnikow. 
Jego moce przypominajq mi - co 
nieco - mozliwosci Jedi.^o 
maze Malachi? Ach - tatwiej 
chyba powiedziec czega NiE 
moze... Malachi potrafi razic 
wroga w bezposrednim starciu 
poprzez pchni?cia i uderzenia, 
moze ciskad energetycznymi 
"fireballami"; umiejggflwjad, 
by ciaio wroga eksplndawaio, 
udenzac w przeciwnikdw elm* 
tnycznymi wyiadowaniami, na- 
sytac na nich rozmaite tmi^so- 
zerne!] potwony, oslepiac swia- 

uzdolnied MalaehTegc dowiecie 
si? dopiero w mtsr? rozwoMa- 
buly. Pojedyncz^gracz b#|le 
mial 24 levele do sprawdzeM, 
czy dobrze jest by£ tak wszech- 
stronnie utaf^owanym anio-| 
fem... 

Z kin: mteiy Mafachi? Coi, 
upadlq anioty mazle nabruzdrily 
w urnyslach SHSii ludzi. iatem 

ign^menl ifiimdnTcy b?dq 
pajcz?§GlBj nastayvieni do na- 
szego bohotera tmrto wrogo 
Dnteto dochadzti rffioty bojo- 
we (naturafnie w wielu odmia-| 

naprzeciw oczekiwamom nawet najbardziej 

wymagajqcych fanow "scigalek". Do tego 

komputerowi przeciwnicy, ktorzy majq odtwarzac 

styl jazdy wielu znanych rajdowcdw, sporo cut- 

scenek, dynamiczna kamera i rzecz jasna gra w 

sieci. Trasy - m.in. Sebring International Raceway, 

Laguna Seca, Las Vegas Motor Speedway, Mosport 

Park Canada i wiele innych. Premiera - pazdziernik 

tego roku. Czyzby konkurencja dla TOCA? 

Come Devils, Come Darkness1 Twdrca Wizardry VII: 

Crusaders of the Dark Savant, D W. Bradley, 

przypomina si? now? gierkq, o tytule Swords and 

Sorcery. Witajcie w jego mrocznym krolestwie 

wyobrazni! Wbrew pozorom nie b?dzie to gra RPG, 

a ponoc odlotowa przygodowka [choc zawierajqca 

wiele elementdw rasowego RPG!). Jednoczesnie w 

grze moze brae udzial do 6 postaci Itzn, tyle wejdzie 

w sklad druzyny) - kazda z nich moze bye 

kontrolowana bqdz przez czlowieka, bqdz przez 

komputer. 9 ras, 13 specjalnosci do wyboru Setki 

przedmiotdw, dziesrqtki rodzajow broni zwyklej i 

•fvlAGi.A !... MAGJA' 
Nox to gra rozgrywana w sredniowiecznym swiecie 

fantasy. Fabulq gry s? w?drdwki (i walki) 

czarowmka, walczqcego z Bialym Magiem o 

dominacj? nad swiatem. W czasie gry muslcie 

spenetrowac krdlestwa skladajqce si? na swiat 

IMox'a; kazdy z regionow specjalizuje si? w 

odmiennej formie magii (zywioly ogma, ziemi oraz 

magia iluzji, mimikry i niewidzialnosci). Produkt 

zasadniezo mozna zaliezye do krzyzowki RPG, 

przygodowki i gry akeji. Do penetraeji macie 4 

swiaty, napotkacie co najmniej 30 odmian 

przeciwnikow, a dysponowad b?dziecie okolo 100 

rodzajami czarow! Autorzy zapewniajq, ze nawet na 

komputerach bez akceleratorow gra powinna 

zapierac dech w piersi. Wszystko naturalnie w 3D, 

w rzucie izometryeznym, Premiera - w okolicach i 

tlem i chmurq kurzu, wywoly- 
wac lokalne trz?sienia ziemi... 
W defensywie Malachi wytwa- 
rza rozmaite pola energetyez- 
ne, moze sam siebie uleczac [a 
takze swoich przyjacidl], odbi- 
jac pociski wroga [nawet w nie- 
go!] itp. I - jak na rasowego 
aniota przystalo - potra¬ 
fi tez latac, a po- 
nadto umie tele- 
portowac si?, 
chodzic po 

nach), demony Chaosu - no i od 
czasu do czasu natkniemy si? 
na rownych moc^naszej posta¬ 
ci przedstawicieFUpadlych... 

□ grafice Requiem nie b?d? za 
duzo mowil - niech screeny 

przemowiq same za sie¬ 

bie. Pafrzqc na nie, ma si? wra- 
zenie, ie oglqdamy klatki z cut- 
seen etc, czyz nie? A tu prawda 
w aezy kofe - screeny pochodzq 
z gry! Kurcze blade.., W grze 
nie braknie catej masy najroz- 
maitszyeh efektow swietlnych 
i atmosferycznych, zas lokaeje, 
w ktorych toezy si? gra, majq 
bye nadzwyczaj 
urozmaicone. 
Gra w sieci daje 
mozliwosc roz- 
grywki kilkuna- 
stu graezy na- 
raz, w rozma- 
itych trybach tw 
tym ma bye po^ 
noc odlotowa 
Rocket Arena, 

ktora nada 
nowego wymiaru poj?ciu 
"deathmatch”, szczegol- 
nie w trybie jeden na je- 
den]. Gra b?dzie - jakze 
inaezej?! - wykorzysty- 
wala mozliwosci rozma- 

itych akcelera¬ 

torow tw tym Voodoo 2, jakby 
kto pytath Jednak, z tego co 
wiemy, b?dzie dzialac takze na 
"golych" PC-tach - choc nasu- 
wa si? tu pytanie; ALE JAK? 0 
tym dowiemy si? juz wkrotce, 
bo w okolicach jesieni tego 
roku. A jesieri zapowiada si? 
slodko dla mitosnikdw FPP: 

Half-Life, Requiem, SiN, Unre¬ 
al - to tylko najwazniejsze ty- 
tufy, ktore powinny lada chwila 
ujrzec swiatfo dzienne. Czyzby 
wi?c epoka krola Quake'a Wiel- 
kiego dobiegala konca? Tak czy 
siak - zniwa b?dq obfite! 

wedzie (brzmi znajo 
mo...], kontrolowac 

t!), wskrzeszac 
martwych oraz dokony- 
wac "przesiadek’’ w ciaio 
wybranej postaci. Ufff, 
moeny gosc! A to bynajmniej 
nie wszystkie jego mozliwosci 
- o sporej ilosci dodatkowych 
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•CIEKAWOSC TO... 
..pierwszystopiendopiekla Alboprzynajmniejdo 

niezwyklej przygody. Spod r?ki tworcow X-Com 

wyszla wfasnie gra [Magic S Mayhem), ktora to w 

pelni potwierdza Ciekawosc sprowadzila gracza do 

cytadeli jego ekscentrycznego wuja; budowla ta 

okazala si? teleportem do innego swiata - i to 

telepontem jednokierunkowym Uzhrojony tylko w 

ksi?g? czarow i urzqdzenie konwertujqce man? na 

zakl?cia, musisz stanqc na glowie, by odnalezc 

drog? do domu.. Dodajmy, ze te swiaty (celtycki, 

grecki, sredniowieczny) peine sq odpowiednich dla 

danej epoki pnzeciwnikow - w - tym takze 

pochodzgcych z mitologii danego okresu! (Zwroccie 

tez uwag? na drobiazgowe odtworzenie istniejqcej 

w danej rzeczywistosci au'ientycznej fauny i flory). 

W sumie b?dziecie musieli zwiedzic okolo 30 

regionow (podobno w sumie ma bye 3000 lokaeji!!!) 

wyswietlanych w tempie nie mniejszym niz 16 

klatek na sekund?. Ma to nieco przypominac 

Diablo . Autorzy chwalq si? tez muzykq - nie dose, 

ze utrzymanq w klimacie danej epoki, to rdwniez 

wykonywanq na akustycznych instrumentach 

rodem z danego czasu i swiata! Producentem jest 

firma Mythos, gra ukaze si? juz we wrzesniu 

pazdziernika (co tak wszyscy si? uparli na ten 

miesiqc?). Producentem jest firma Hyperion, 

dystrybutorem - Virgin, 

•NOSTALGIA 
Jesli ktos zawsze marzyl, by odwiedzic typowy 

amerykanski barz okolic lat 50-tych, gdy "american 

way of life” byla drogowskazem dla wi?kszosci ludzi 

na swiecie, to moze po uszy zanurzyc si? w tej 

nostalgicznej atmosferze w grze Jimmy White's 2: 

Cueball Naturalnie nie po to, by napic si? coli czy 

piwa i spozyc hamburgera w calkiem zresztq 

nastrojowym miejscu Bar byl wowczas miejscem 

rozrywki (zresztq jest nim po dzis dzien) i graez 

b?dzie mogl tam skorzystac z wielu owczesnych 

atrakcji: bilardu stolowego, strzalek (darts), gry w 

warcaby itp. Nie zabraknie tez "jednor?kiego 

bandyty" czy szafy grajqcej... Sama gra 

potraktowana jest z pewnym przymruzeniem oka - 

mozemy wi?c spodziewac si? wielu milych 

niespodzianek Ale dobrze w tym celu miec co 

najmniej P-133 (najlepiej z MMX) i akceleratory 

grafiki (choc i bez nich da rad? si? zabawic). 

Program b?dzie w sprzedazy juz od sierpnia, 

fsa 

KM 

i 

Co byscie powiedzieli, 

gdybym zaczqt nagle 

snu6 przed wami wizjq 

gry, ktdra ma bye 

czymspodredaimpoaiiadzykla- 

syeznym FPP, w rodzaju Qaake, 

a symalacjq mechwamora (czy- 

li potgznega robota bojowego). 

Zapewae powiedzielibyscie "hm, 

ciekawe... calkiem pomysto- 

we...". A gdybym dodat jeszcze, 

ze prodakt ma bazowac na kla- 

syeznej japobskiej aaime (czyli 

takim specyficzaymlilmie animo- 

waaym - jakby klos aie wiedzi^t), 

co ma bye widaezne lak w laba- 

le (zawiklanejl), jak i w style 

graliki? Tu juz pewaie par? osob 

skrzywilohy sip kwasno i 

stwierdzito, ze wyobrazaia sla- 

nawezo mnie ponosi, zas taki 

koktajl tirmowy masi bye abso- 

lulnie niestrawny; tudziez zapro 

poaowaloby mi zrobienie sobie 

zimnego oklada na czfilko, sa- 

gerujqc, iz pewaie nadazytem 

rozmailych plyndw rozwesela- 

jpcych. Czyz nie? 

ugly Joe 

Spiesz? zatem z wyja^nieniom. 
ze jestem trzezwy jak wielblqd 
na pustyni, zas pomysi takiaj 
gry bynajmniej nie wylqgl si? w 
mojej popapranej mdzgownicy. 
Nie, to efekt wyt?zonej pracy 
ludzi z firmy Monolith. Co wi?- 
cej - ta gra juz istnieje! Jej tytul 

to SHOGO: Mobile Armor Divi¬ 
sion [wczesniej nosila tytul 
Riot: Mobile Armor, ale po “pie- 
repafkach" z Microsoftem - 
patrz newsy - producenci zmie- 
nili tytul). Tzn. w momencie gdy 
pisz? te slowa, od daty premie- 
ry dzielq nas doslownie dni, gdy 
zas wy je czytacie - gra (teo- 
retyeznie) powinna juz bye w 
sprzedazy lub tez pojawi si? w 
sklepach lada dzien. (0 ile nie 
okaze si?, ze "konieeznose do- 
pracowanie paru elementow 
engine spowodowala niewiel- 
ki, polroczny poslizg"). A wfa¬ 
snie, skoro juz mowa o... 

...engine 

To warto wiedziec, ze stworzo- 
no jq na LithTech Engine - tym 
samym, ktory zostal uzyty w 
Blood 2. Co daje ta "maszyne- 
ria"? Otoz daje duzq szybkosc, 
nawet na "niedopalonych" ma- 
szynach: bardzo realistyeznie 
oddany swiat zewn?trzny i do- 
pracowane w pelni trojwymia- 
rowe postacie/obiekty w grze. 
Umozliwia on tez [naturalnie 
gdy programed tego chcq - a 
tu chc^> ingertmej? gracza w 
parametry^ tfykreawanego 
swiata i Gblpktdw Zatejn 
bitniejs! yierc-mani b?dq mqgli 
sobie do^mixifTioflyfikowad 
[oczywidcie ftflgtfrhfd wjfenP I 
czonym zakresle) rip, parame-J 
try brahl wyglqtl otofcnia cz] 
prowadzonej postaci. fired 

b?dzie mogt 
swiat tak z FPP, jak i z ze- 
wn?trznej "mechowej" per 
spektywy. 0 lokacjach twdr- 
cy bqkn?li na razie tyle, ze 
b?dq... gigantyezne. I b?dzie ich 
duzo. Czy wspomnialem juz o... 

...anime? 

Wspomnialem. Zatem wiedzeie, 
ze pewien charakterystyczny 
styl rysowania grafiki [stynna 
"japonska kreska”) b?dzie moc- 
no wyczuwalny w tej grze, Pro- 
jekty wszystkich postaci itp. 
renderowane sq na podstawie 
artworkow wykonanych wedle 
wszystkich zasad japonskiej 
sztuki komiksu (BTW: Jedi z 

blyskiem w oku nawijal cos o 
anime noszqcej tytul "Mobile 
Armor" - ale wybaezeie, ja oso- 
biscie jestem uczulo- 
ny na mang?, wi?c 
wolalem si? wtedy 
wylqczyd). Prawd? 
mowiqc nie bardzo to 
sobie wyobrazam 
(wielkookie mechy, 
potworyzobfitymi... 
ten, tego, sami wie- 
cie, o czym mysl?, 
Swintuchy, w skq- 
pychiobdslych stro- 
jach? che che che), no ale tak 
Iwiordzq producenci i miejmy 

ze wiedzq co robiq. 
B?dzle to tez widoczne w... 

nrej mezna by pisa6 dlugo i - 
feSild - czytefnicy po 

iMurzeipfi akapitdw nadal 
bylihy rbwnie mqdrzy jak przed 
fch przecrytantGm, W kezdym 
m\B jest rozbudowana, sfcom- 
plikowana. zawJklane, zakr^co- 
na. pelna raglych zwrotdw - no 
po .prostu jak w anime. Jest 
tarn nieoaWiSd. zdradB 
i f jakze inaezej ■ krwawe ze- 
nikai W skr6cie Vfffljjjti tn 
tak ie akoja dziale si? w do$£ 
odleglej przyszlo^cL Owaj bre- 

cian osieroceni we wczesnym 
dziecinstwie, spotykajq dwie 
siostry: Kur? (hm,..) i Kathryn, 
corki VIPa, zw.anego Nathaniel 
Akkaraju. Graez wciela si? w 
Sanjuro, mlodszego z braci, 
ktory z wzajemnosciq pokochal 
Kur? (wiem, ze jej imi? brzmi tu 
dwuznacznie, ale nic na to nie 
poradz?). W mi?dzyczasie mat- 
ka Kury, a zona Nathaniels, gi- 
nie w dose tajemniezyeh oko- 
licznosciach, podezas niespo- 
dziewanego ataku jakichs szu- 
mowin z kosmosu. Kura ma 
pretensje do swego ojea, supo- 
nujqc, iz smierc matki wynika w 
sporej cz?sci z jego winy. Jej 
ojeiee, ktory - nawiasem mo- 
wiqc - jest admiralem floty, 
zamierza wykonezye napastni- 
kow i w zwiqzku z tym wysyla 
Sanjuro, zlecajqc mu zabojstwo 
szefa napastnikow... I tak da- 
lej, bo odslonitem Warn zaledwie 
drobny fragment skomplikowa- 
nej intrygi, przy ktorej rozma- 
ite perypetie bohaterow w 
"Dynastii" czy innym "Klanie" 
wydajq si? bye tak proste jak 
budowa tasiemca. 

Nie nalez? do fanow anime, nie 
przepadam za mechami, Qu- 
ake'a lubi?. Zas do ludzi z Mo¬ 
nolith mam zaufanie, bo nie 
pami?tam gry, ktdra by wyszla 
spod ich r?ki i byla kaszaniar- 
ska (ba - wi?kszosc z nich nada- 
wafa na mojej dlugosci fali). 
Wydaje mi si? wi?c, ze ta pro- 
dukeja, mimo dose karkolomne- 
go zestawienia rozmaitych roz- 

ffigpp, powinna trzymac klas? 
-- o tym przekonamy si? juz 
wkrdtce Zas dla licznych fanow 
anime, msrtgi itp. b?dzie praw- 
dziwtcifetomvm kqskiem. 

Final cut 
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W pnodukcji 

Kolejna gierka z F-16 w roll gldwnej. 40 misji i 4 

kampanie w Afryce (Madagaskar, Etiopia, Maroko), 

podkr?cona do maksimum Al wroga, niesamowita 

grafika Sterowame [pod wzgl?dem realizmu lotu) 

ma ponoc tak wiernie oddawac zachowania F-16, 

ze tylko brak przecigzen przy gwaltownych 

manewrach ma to odrozniac od rzeczywistego lotu 

samolotem I choc wystarczy na to P-90, to 

wskozane jest posiadanie PII-266 - wtedy mozemy 

si? cieszyc plynnc) gnafikg w 32-bitowym kolonze w 

rozdzielczosci 1200x1024! Gr? tworzy firma GSI, 

a premiers ma miec miejsce w najblizszym czasie 

(bye moze, gdy czytacie te slowa, jest juz ona w 

sprzedazy). 

Sanitarium 
DreamForge Intertainment 

•COS DLA KODEROW 
47-TEK udost?pnil wszystkim ch?tnym kody 

zrddfowe do swej gry, GoMan, Zainteresowanych 

(choc sgdzqc z jakosci gierki - nie b?dzie ich wielu] 

odsylamy na firmowg stron? 47-TEK 

Red Orb Entertainment zapowiada Baja 1000 

Racing, trdjwymiarowg wyscigowk? tworzonq przez 

Trilobyte. Gierka posiada oficjalne blogoslawienstwo 

SCORE International. Baja 1000 zawiera mnostwo 

tras, terenow, wysergi odbywajg si? w wielu 

roznych warunkach pogodowych i moze w nich 

uezestniezye do 15 graezy naraz! 

•ACTIVISION 0 KOMSDiE 
Activision zamierza wypuscic kilka bardziej znanych 

swoich gier na Nintendo 64 Na razie w planach jest 

Quake 2 i Nightmare Creatures 

•ESCAPE FROM PLANET 3 
To nowa giera firmy Zero Entertainment. Ma to bye 

rozgrywana w przyszlosci zr?cznosciowka, w ktorej 

graez steruje latajgcym talerzem B?dzie musial 

m in-, krasc... krnwy (I), ktore sluzyc b?dg jako 

paliwo do jego spodka Brzmi to nieco dziwnie. no 
ale poczekamy, zobaezymy. 

•FLAMY FOXA 
Fox Sports i Fox Interactive zapowiadaiq nowe gry 

sportowe: Fox Sports Golf '99 i Fox Sports Soccer 

'99. Premiera w najblizszym czasie! 

To nowy as z r?kawa GT Interactive Rajdowka ta 

ma bye stworzona na nowym engine, zwanym 

Difference. Ma on zapewniac wyswietlanie BO 

"ramek" na sekund? "w rozsgdnej rozdzielczosci’’ 

(bez wykorzystania 3Dfx - a co b?dzie, gdy mamy 

dopalacz?!) 

Interplay i Tantrum przygotowujg si? wraz z Planet 

Moon Studios (w tej firmie jest sporo ludzi, ktbrzy 

stworzyli MDK) do wydania Giants, multiplayerowej 

gry akcji, doprawionej strategic, Premiera powinna 

miec miejsce jeszcze w tym roku Autorzy twierdzg, 

uszy sze- 
roko otwarte 

- wiele razy to 
wtasnie 

dzi?ki nim 
wybrniecie z 

pozornie bez- 
nadziejnych sy- 
tuaeji. Izome- 
tryezna grafika 
jest nie gorsza 
od dzwi?ku; za- 
dbano o wielkg 

ilosc detali i odpowiednio po- 
s?png tonaz paranoiezng] pale- 
t? kolorow, Do tego calkiem 
spora cz?sc akcji rozgrywa si? 
w egzotycznym dla nas swiecie 
Aztekow, lubujgcych si? w licz- 
nych i bardzo krwawych ofia- 
rach... Dorzuccie do tego jesz¬ 
cze sporo pelnoekranowych 
efektownych cut-scenek. 

Gra liezy jakies dziewi?c epizo- 
dow, zapewniajgc, nawet za- 
awansowanym graezom, okolo 
30-40 godzin grania non-stop. 
Wielokroc okaze si?, ze zabrn?- 
liscie w slepy zautek i trzeba 
b?dzie szukac zupetnie innej 
drogi. To na pewno ucieszy tych 
graezy, ktdrych irytujg proste 
i zwykle bardzo linearne scena- 
riusze w wielu ostatnio wypro- 
dukowanych grach adventure, 
gdzie/cala para idzie w efek- 
towng grafik?, a fabufa jest 
zalosnie pfaska. Sanitarium jest 
tutaj bardzo pozytywnym wy- 
jgtkiem od reguly. 

Gdy czytacie te stowa, produkt 
powinien juz lezec na polkach 
sklepow. Postaramy si? wi?c 
jak najszybciej dorwac pelng 
wersj? gry do recenzji - nie- 
wgtpliwie warto poswi?cic jej 
znaeznie wi?cej miejsca, rezy- 
gnujgc przy tym z kilkudziesi?- 
ciu godzin zycia... 

Pisk Immulcdw, gwal- 
towne manewry kie- 
rownlca, przerazenie 
i $wiadomo$(!, ze nie 

wywiniesz sip apod kodcistel 
rpki kostuchy... po czym palpz- 
ne uderzenie, gdy prowadzony 
ppzez ciebie samochOd efektow- 
nym tukiem wylatuje na pobo- 
cze. Gnzmol, blysk... CiemnoSC. 
Tyle tylko pamictasz, gdy otwie- 
pasz oezy. Nie wiesz nawel kim 
jested, nie wiesz gdzie jested. 
Tolalna dezorientaeja. Czy umar 
tes? Czyto czysciec? (albopie- 
klo?) - timm, apdzpc z tego co 
widzisz jest to calkiem mozliwe... 
A moze dom wariatow? To tez 
jest mocno prawdopodobne. Ale 
czemo sip tutaj znalazled? I co 
jest twoim zedaniem? Tego tez 
nie wiesz. Prawde powiedziaw- 
szy ppaklycznie IUIC nie wiesz... 

Ogre 

Takim wtasnie moenym uderze- 
niem (w przenosni i dostownie) 
zaezyna si? gra Sanitarium (jej 
demko mieliscie niedawno na 
CD]. Gra, ktora przenosi nas w 
najbardziej paranoiezny swiat, 
jaki mieliscie okazj? zobaezye w 
ciggu ostatnich paru lat. Sani¬ 
tarium zalieza si? do przygodo- 
wek, ale utrzymana jest w trzy- 
majgcej w napi?ciu i bardzo, ale 
to bardzo nastrojowej konwen- 
cji horroru. I to takiego lepsze- 
go, gdzie nastroj grozy tworzo- 
ny jest duzo bardziej subtelny- 
mi metodami niz zwykle spoty- 
ka si? w tego rodzaju produk- 
cjach. Nie b?dzie licznych zom¬ 

wali gtowg w scian?, wyjgc przy 
tym wniebogfosy? Otoz - moz- 
na. Tyle tylko, ze nalezy odpo¬ 
wiednio zareagowac, 
Trzeba po prostu bye 
rownie szalonym 
jak Twoi roz- 
mowey! To 

Klimat Sani¬ 
tarium jest 
bardzo suge- 
stywny i je- 

dyny w swoim rodzaju, w czym 
ogromna zastuga bardzo dopra- 
cowanego i zroznicowanego 

dzwi?ku (nie sfu- 
chac o zmro- 

ku!]. Miejcie 

bie, wampirow, litrdw krwi 
chlustajgcych w ekran i obrzy- 
dliwych potworow wyzerajg- 
cych mozgi ofiar. Sanitarium 
mierzy znaeznie wyzej, paralizu- 
jgc graezy niesamowitym klima- 
tem i zawiklang fabutg, petng 
wydarzen, ktore przyprawig 
Was o g?sig skork? swojg dzi- 

. wacznoscig. Fanowie gier przy- 
godowych odczujg to z calg 
moeg. Bo co robi si? w przygo- 
dowkach? Ano rozmawia si? z 
napotkanymi postaciami, zbie- 
ra si? przedmio- 
ty i kombinuje 
"co z czym i na 
czym". Tymcza- 
sem tutaj inte- 
rakeja z ponad 
80 postaciami 
wyst?pujgcymi 
w grze nastr?- 
cza powazne 
problemy. Cze- 
mu? Otoz wi?kszosc z napotka- 
nych postaci jest, mdwige bar¬ 
dzo delikatnie, "normalna zu¬ 
petnie inaezej". Jak sensownie 
porozmawiad z facetem, ktory 

samo tyezy si? rozwigzywania 
napotkanych zagadek. Zapo- 
mnijcie o czyms, co nazywa si? 
"logiezne rozumowanie" - bo 
przeciez "gdy wejdziesz mi?dzy 

wrony, mu- 
sisz krakac 
jak one", 
Szalenstwo 
jest tu jedy- 
nym wyj- 
sciem... 
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Robolyczne potyczk Firms TopWare - dzigki 
pewnym hardzo tralnym 
posiinipciom marketin 
gowym dobrze na na 

szym rynku znana i popularna - 
ponownie w najblizszym czasie 
uderzy i to w dodatku, w prze- 
ciwienstwie do odgrzewanego 
cyklu Realms of Arkania, pro- 
duklem zopelnie nowym. Miej 
seem batalii bpdzie tym razem 
czerwoniulki Mars, a wojujiicy 
mi stronami - przedstawiciele 
dwoch zaciekle ze sobg rywa- 
lizujsiGych korporaeji zbrojenfo 
wych. 

Allor 

Historia "stojqca" za grq nale- 
zy do raezej standardowych. 
Ot, jedna z sond badajqcych w 
przysztosci Czerwonq Planet? 
natkn?la si? na cos, co ziden- 
tyfikowano jako wielkie dzialo 
wymierzone w planet? - tym 
razem niebieskq, czyli Ziemi?. 
Byl to bez wqtpienia wytwor 
obcej cywilizacji, a w dodatku, 
po badaniach nieco dokladniej- 
szyeh, okazalo si?, ze Obey za- 
mierzajq si? pojawic z powro- 
tem przy swojej Armacie - i to 
juz za rok. Mimo iz ich zamiary 
nie byly pewne, prezydent UN 
ztozyl, w ramach przygotowari 
do ewentualnej inwazji, dwom 
najwi?kszym zbrojmistrzom 
propozyej? nie do odrzucenia: 
jesli chcq uzyskac bardzo in- 
tratny kontrakt na dostawy 
zabawek dla wojskowych, 
muszq wykazac wyzszosc swo- 
ich rozwiqzan nad tymi ofero- 

wanymi przez konkurencj?, 
Sprawdzianem jest, rzecz ja- 
sna, walka na specjalnie zapro- 
jektowanych arenach, a w do¬ 
datku nie z Obcymi, a ze sobq 
nawzajem. 

Mimo ze jest to gra z gatunku 
strategii, i to w dodatku czasu 
rzeczywistego, to o zalewaniu 
przeciwnika masq zelastwa nie 
ma mowy. Po pierwsze nie wy- 
do 
- t 

gii, a wyprodukowanie kazdego 
z Robo'tow nieco uszczupla te 
zasoby, ale na szcz?scie po 
stracie Robo'ta energia po- 
trzebna na jego utrzymanie 
wraca do bazy. Rozwiqzanie 
dose dziwne, ale sprawdza si? 
w praktyce - dzi?ki niemu roz- 
grywka jest nastawiona na tak- 
tyk?, a niezdolnodci produkeyj- 
ne. Nie trzeba si? takze mar- 
twic o koficzqce si? zasoby. 

Celem jest oczywiscie zniszcze- 
nie wroga, co uzyskad mozna 
tylko na jeden sposob: pozba- 
wic go bazy. Nie jest z niq jed- 
nak tak tatwo. Przede wszyst- 
kim ma niezly pancerzyk silowy, 
a poza tym po zniszczeniu jed- 
nej z jego trzech powlok uwol- 
niona zostaje utrzymujqca go 
energia, tworzqc rownie efek- 
townq, co niszczycielskq fal? 
uderzeniowq rozchodzqcq si? 
po okolicy, Daje to 

prowadzenis kontr- 
uderzenia stronie 
brontqcej si?, ale 
stakujqey mysz? jak 
najszybciej uzupelnid 
straty niq spowodo* 
wane... 

Na nieco dziwnym sposobie za- 
rzqdzania surowcami innowacje 
si? nie konezq. Wystarczy spoj- 
rzec na proces budowy jedno- 
stek. Nie ma jakichs scisle 
okreSlonych ich typtiw: w za- 

mian otrzymamy 
[docelowo, bo na 
misjach poczqtko- 
wych nie ma co na 
lepsze rozwiqzania 
liezye) osiem ro- 
dzajow chassis 
tnp. podwozie gq- 
sienicowe czy na- 
p?d odrzutowy) i 
tylez samo mozli- 

wych do zamontowania na nich 
systemdw uzbrojenia Clasery, 
plazma, miniguny...). Daje to w 
sumie szesddziesiqt cztery roz- 
ne kombinaeje, ale dochodzq do 
tego ulepszaeze - na kazdym 

Robo'sie mozna zamontowac 
jeden z nich, co pozwala zwi?k- 
szyc jego szybkosc czy sit? 
ognia. Zaktadajqc, ze b?dzie ich 
takze osiem, otrzymujemy im- 
ponujqcq iiczb? ponad pi?ciuset 

kombinaeji! Nie 

wszystkie b?dq pewnie rownie 
uzyteczne, ale i tak robi to bar¬ 
dzo pozytywne wrazenie. 

Ktore pewnie nie minie, gdy gra 
wreszeie ujrzy swiatto dzienne. 
Juz obecnie wyglqda bowiem 
przeslieznie: w pelni trojwymia- 
rowe plansze przypominajqce 
troch? te znane z "bluebajto- 
wego" Incubation, swobodnie 
latajqca kamera, wykorzysty- 
wane akceleratory... Dzi?ki 
temu petno na nich kolorowych 
swiatef, wybuchom mozna za- 
rzucic jedynie to, ze sq dwuwy- 
miarowe - choc mimo to potra- 
fiq niejednego wyjadaeza pora- 
zic - a dzialanie roznego rodza- 
ju broni, dzi?ki zaimplemento- 
wanym efektom czqsteczko- 
wym, jest po prostu prawie ze 
perfekcyjne. Tylko prawie, no bo 
w koricu nic nie jest perfekcyj¬ 
ne.., 

Do bardzo 
dobrego 
wykona- 
nia, za 
ktdre nota 
bene od- 
p o w i e - 
dzialni sq 
goscie ze 
znanego 
chocby z 
Katharsis 

ludzie z Metropolis - czyli jakby 
nie bylo nasi rodacy - dojdzie 
jeszcze pewnie sztandarowa 
cecha wszystkich wydawanych 
przez TopWare produktow, czyli 
porazajqca cena w okolicach 
pi?cdziesi?ciu ztotych! Jesli tak 

*b?dzie, to coz - zapowiada si? 
prawdziwa uczta: bardzo dobra 
gra za jeszcze lepszq cen?! 
Wprawdzier na potwierdzenie 
domystow przyjdzie nam jeszcze 
nieco poczekac i to z coraz 
wi?kszq niecierpliwosciq, ale 
nawet jesli b?dzie trzeba na ten 
tytul wylozyc pieniqzkow nieco 
wi?cej, b?dzie - moim skrom- 
nym zdaniem, popartym nieztq 
zabawq w demku - warto. 

Reflux 
Metropolis 

ze Giants ma bye grq bardzo dynamieznq, 

zachwycajqcq trojwymiarowq grafikq i odpowiednio 

krwistq- Jej akeja rozgrywac si? b?dzie na 40 

wyspach, a do wyboru b?dq trzy giganty: Sea 

Reapers, Meccaryn i Kabuto. Akcj? obserwowac 

b?dziemy w TPP lub FPR wedle woli graeza. 

Z ostatniej chwili: 

okazuje si?, ze grze zmieniono tytul na Citizen 

Kabuto! Wprawdzie autorzy zapowiadali, ze 

poprzedni tytul jest roboezy. ., ale znowu robi si? 

mlyn w glowach graezy. 

• EKSPANSJA TOPWARE 
Znana (z demka i zapowiedzi] gra Emergency b?dzie 

rozpowszechniana takze w USA, przez firm? GT 

Interactive Premier? programu przewidziano na 

czerwiec Recenzja tego produktu - w numerze 

•SIR-TECH + TOPWARE 
TopWare b?dzie europejskim dystrybutorem 

nowych gier Sir-Techa, a mowiqc konkretniej: 

Jagged Alliance 2 i Wizardry 8. Obie firmy Wiqiq 

szczegolnie duze nadzieje z pierwszg z gier, zas 

milosnicy PG juz si? pewnie oblizujg na mysl o 

drugiej.. 

•ZEGNAJ MAC, MOWI.r 
Blue Byte Firma postanowila calkowicie 

zrezygncrwac z tworzenia gier na t? platfarm? 

sprz?towq. Na decyzj? Blue Byte wplyn?la-m.-in. 

bardzo mala ifosc sprzedanych "macowych" wersji 

Settlers 2, Zdaniem kierownictwa nie ma wi?c 

sensu dalej inwestowac w produkowanie gier na 

ten komputer., Jest to - po Amidze - druga 

platforma, z ktorej zrezygnowaly Niebieskie Bity 

Miejmy nadziej?, ze nigdy nie edpuszcz? sobie PC! 

•MEGAPAK 9 
To kolejny zestaw wydany przez MEgamedia. 11 CD 

zawiera 8 pelnych wersji gier A s^ to m.in: 

Civilization II, Interstate 76. Discworld 2, iF22 

Raptor, Destruction Derby 2, Jack Nicklaus 5 i 

Pinball Timeshock “Skladanka" juz' powinna bye 

dost?pna w zachodnich sklepach. A kiedy u nas? 

•DIRECTX B D 
Na razie Microsoft wypuscil tylko beta-wersj? tego 

programu, adresujqc jg do producentow gier 

Mozna si? wi?c spodziewac, ze juz niedlugo demka 

gierek zawierac b?dg informacj? “DirectX 6 

required” Nowa wersja ma ponoc znaeznie lepiej 

radzic sobie z tworzeniem szybkiej grafiki 3D i ma 

charakteryzowac si? duzo wi?kszq niezawodnoscig. 

•RTS SEGI 
Nosi nazw? Conflict of Nations i oprocz tego, ze jest 

RTSem, ma zawierac elementy gier przygodowych 

Do wyboru graeza b?dzie 15 rodzajow bohaterow-, 

40 typdw jednostek i 28 rodzajow budowli. Gra 

powinna pojawic si? w na przelomie pazdziernika i 

listopada tego roku, Tworcg jest NMS Software 

fznam ich z gier Tilt! i Mass Destruction) 

•PRYWATNA WOJNA.. 
..amerykanskiej Firmy TS Group Entertainment to 

gierka '‘majstrowana” przez rosyjskich 

programistow (ale czasy,..). Private Wars 

stworzono na specjalnym firmowym engine o 

nazwie Eternity, dzi?ki czemu b?dz1e ona (m in.) 

wykorzystywala wszystkie mozliwosci Voodoo2 A 

sama gierka? Autorzy przyznajq, ze dedykowana 

jest milosnikom Quake'a Jest to w pelni 

trojwymiarowa strzelanina FPR w ktorej graeze 

wcielac si? b?dq w postacie najemnikow 
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Pnstnuklearny ripley Jeszcze aid wszyscy mariiacy RPG zdijzyli zapoznee sic z 
falloulem - teyczaym RPG w poslnuklearne] rzaczywi- 
stusci, a jiiz stychaC pogtoski o wypuszozoniu przez In- 
lar-play drugiej nzesci lej m, zatyinlowanej Failoul 2 (a 

jakzeby inaczej). Informacja la ucieszy zapewne glawnie milodni- 
kdw klasycznego RPG, a nie trOjwymiarDwych mullimediAw, bo- 
wiem sami autorzy mowty o swimn dziele: "Czy Fallout 2 zawiera 
najlepszg, Irbjwymiarowe gralikp? Nie. Czy zaslosowano tarn tech- 
nologie, klorych nie widzieli$my jeszcze w zadnej gnze? Nie! To 
czy to, do cholery, jest dabra gra? Absolute tak!" Dalej nastgpuje 
motywacja, ktoratandw klasyki uraduje na pewno. Mianowicie Fallout 
2 zawiera doskonaly engine RPG (nie graficzny, a do panowania 
nad zmianami wspalczynnikow itd.), interesujp fabutp i wyjqtkD- 
wo pigkne artworki. lie polrzebujemy real time 3D - potrzebuje- 
my duzo nowych pomyslow" - to kolejne wypowiedzi autordw. I 
trzeha im przyznac, ze slarajq sie jak mugq. Do prac nad m zaan- 
gazowano migdzy innymi Davida Cooka - goscia, ktory jest odpo- 
wiedzialny za drugs edycjg AD&D i cals rzeszs dodatkow do lego 
systemu. Kogo jak kogo, ale tego pana nie trzeba uczyc, jak wyglq- 
da mechanika RPG. 

wanych przez autordw, Totez 
cz?sc druga b?dzie posiadala 
limity czasowe tylko dla okre- 
slonych "subquestdw". Samo 
gfowne zadanie nie b?dzie wy- 
magafo okreslonej ilosci czasu. 
Teraz kilka slow o fabule. Akcja 
gry toczy si? w pi?cdziesiqt lat 
po okresie, w ktorym umiesz- 

handlarza z feralng liczbq na 
etykiecie to dopiero pierwszy z 
wielu, nie zawsze prawdziwych 
tropow. 

Jesli przyjrzec si? grafice, to w 
stosunku do jedynki nie widac 
jakiegos milowego skoku w ja- 
kosci, ale tez poza 3DFXem od 
czasu premiery jedynki nie 
stworzono jakichs rewolucyj- 
nych rozwiqzari, ktore np, po- 
zwolifyby na rozdzielczosc 

Lord Y 

Czym nowy Fallout rozni si? 
od poprzednika? Otoz przede 
wszystkim gra jest o okolo 
pi?cdziesiqt procent ob- 
szerniejsza. Dodano 
nowe regiony na ma- 
pie, pozostawiono sta¬ 
re irozszerzonozasiqg 
mapy, takze wszyscy, 
ktorzy grali w 
pierwsz? cz?sc, znajdq 
si? w znanej sobie okolicy, 
tyle ze b?dq mogli odwiedzic 
rowniez miejsca, do ktorych 
wczesniej nie mogli si? udac. 
Zgodnie z amerykanskim "kul- 
tem samochodu" w grze po- 
jawi si? rowniez ten srodek 
komunikacji, co znacznie zre- 
dukuje czas potrzebny na 

przebycie okreslonego dystan- 
su. Ze czas jest w Fallout istot- 

ny, pami?tajq zapewne 
dobrze weterani "jedyn¬ 
kiProducenci poslu- 

chali jednak narzekan 
graczy zalqcych si?, 
ze przy ograniczo- 
nym limicie czasu nie 

maj? mozliwosci od- 
wiedzenia calego swiata 

gry, a co za tym idzie -obejrze- 
nia wielu drobiazgow przygoto- 

czono pierwszq cz?sc. Bohater 
trzynastej krypty [Vault 13] po 
zwyci?skiej kampanii przeciw 
mutantom postanawia powro- 
cic do swiata zewn?trznego i 
zalozyc wiosk? na powierzchni. 
Wioska owa rozwija si? pi?knie, 

102^x768. Tyle ze podobieri- 
stwd grafiki do pierwszej cz?- 
sci bynajmniej nie swiadczy zle 
o sequelu. Wr?cz przeciwnie, 
Mamy widok, do ktorego zdq- 
zylismy si? juz przyzwyczaic i 
ktory nie draznit nawet spora- 

dycznie jakimis 
ukrytymi niedarob- 
kami [jesli nawet 
takowe byly, to ja 
ich nie zauwazy- 
lem], i to wzboga- 

ale jak to zwykle bywa - do cza¬ 
su. W pewnym momencie za- 
czyna brakowac zywnosci. Ra- 
tunkiem jest modul GECK: Gar¬ 
den of Eden Creation Kit, w 
ktory wyposazona jest kazda 
krypta. Tak wi?c zadanie juz 
znamy. Jest nim odnalezienie 
trzynastej krypty i zdobycie 
GECK. Oczywiscie nie b?dzie to 
latwe. Butelka wody kupiona od 

cony now? porcjq 
artworkow w po- 
.staci nowych bro- 
ni, potworow, 
zbroi, wyposazenia 

itp. A wszystkich tych cudow 
mozemy si? wedtug autordw 
spodziewac juz w pazdzierniku, 
czyli najprawdopodobniej pre¬ 
mier odb?dzie si? na gwiazd- 
k?. Ale to juz niedlugo. 

•JESZCZE JEDNA WOJNA 
Tym razem jest to gra stworzona przez Bungie, 

ktora nazywa si? Platform Wars Mowigc w skrocie 

- cos dla zakochanycb w Myth! Firma planuje, w 

ramach promocji, wielki internetowy deathmatch, 

z udzialem 500 wyselekcjonowanych graczy, 

przechodzgcych przez kolejne szczeble elimmacji 

Hasbro zaangazowalo si? w produkcj? serii gier 

bazujgcych na najpopularniejszych dzieci?cych 

grach , i zabawkach Wszystko ma bye w pelnym 

3D i powinno sklonic dzieci do naciggnigcia rodzicow 

na zakup,,. 

To cos dla fanow Warlords 3. Nowy data-dysk 

przeniesie nas o 1000 lat wstecz w stosunku do 

wydarzeri, ktore rozegraly si? w pierwotnej wersji 

gry. Zestaw zawiera 38 scenariuszy w trybie 

kampanijnym i 12 single-misji Dojdzie 5 nowych 

bohaterow, 30 jednostek, 10 zakl?c i par? innych 

mespodzianek - m in nowe tryby multiplayer 

(Capture the Flag i North vs South], Warlords III: 

Darklords Rising powinien zawitac do graczy w 

sieroniu tego roku. 

GT Interactive Value i WizardWorks postanowily 

stworzyc wspolny zespdl programistow, noszgey 

dumne miano Wildlife Forever. W planach jest man, 

seria gier sportowych oraz dodatek do Deer 

Hunter, noszgey tytul Deer Hunter Companion 

• NA -LflVV. BRldE! 
Skoro juz mowimy o polowaniu, to warto wiedziec, 

ze sukces Deer Hunter (ciekawe co na to obroricy 

praw zwierzqt?) przekonal tworedw, ze warto 

zainwestowac w t? dzialk?. W efekeie WizardWorks 

planuje juz wydanie gry Rocky Mountain Trophy 

Hunter, gdzie b?dziemy mogli zapolowac na losie, 

niedzwiedzie i tym podobng grubszg zwierzyn? za 

pomoeg sztucera, dubeltowki, luku (!) i 

szesciostrzalowego rewolweru (ta ostatma opeja 

to chyba dla kamikaze - z coitem na niedzwiedzia?!). 

•CO NOW-EGO IJ BUZZARD A? 
Specjalnych konkretow brak, ale wiadomo, ze 

pojawi si? upgrade do Starcrafta (patch oraz nowe 

jednostki i filmy). Mdwi si? tez o tajemniczej grze 

3D "z elementami RTS". No i coraz glosniej o Diablo 

2... Aha, jeszcze jedna sprawa; jakis gosc z 

Kalifornii podal firm? do sgdu, zarzucajgc jej 

nieuezeiwose w interesach, tj niezgodne z prawem 

opuhlikowanie informacji o konfiguracjach 

komputerdw posiadaczy Starcrafta. Blizzard zas 

zapewnia, ze wszystko odbylo si? w majestacie 

prawa. Sprawa jest dose m?tna Gdy tylko dowiemy 

si? cos wi?cej, damy warn znac. 

Czyli: Kolejny Kuzyn Quake 2 Interplay wraz z Xatrix 

Entertainment - to ci od Redneck Rampage - tworzg 

nawalank? FPP, na queke'owskim (poszerzonym) 

engine, o nazwie Kingpin Akcja ma si? toczyc w 

okolicach lat 40-tych i 50-tych, a graeze wcielajg 

si? w gangsterow i mafiosdw. Gra ma si? skfadac z 

7 duzyeh leveli, odpowiadajgcych m in. roznym 

nuastom, tezas podzielone sg na sub-levele - graez 

sam wybiera sektor, ktory ma ochot? spenetrowac, 

moze tez powrdcic do juz ''przerobionego" etapu 

Oprdcz strzelania gra ma ^|wierac delikatne 

elementy gier przy god owyDi;* (interakeja z 

postaciami w grze FPP?!). 

Fallout 2 
Interplay 
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Psygnosis 

Wio, smoku! 

Akcja dzieje si? na niebie, na'po- 
wierzchni ziemi, a takze w jej 
wn?trzu [tzn. lochy, potwory 
itpJ. Drakan nie ogranicza si? 
tu bynajmniej do samej sieka- 
niny, poniewaz w czasie w?- 
drowki nasi bohaterowie 

miecze, maczugi, wtocznie, to- 
pory itp.). Programed zadbali 
tez o bardzo realistyczny wy- 
gl?d i sposob poruszania si? 
wszystkich postaci (ponoc pa- 
trz?c na smoka b?dzie si? 
wr?cz odczuwalo jego w?zo- 
gadzie pochodzenie i sposob 
bycia), nie zapominajqc tez o 
trybie multiplayer (do 8 gnaczy 
naraz]. 0 muzyce i efektach 
dzwi?kowych nie wiemy nic, na- 
tomiast co do grafiki - no coz, 
choc screeny (jak dla mnie) s? 
nieco zbyt przestodzone Cmysl? 
tu o "bajkowej" palecie kolo- 

bior? si? do bicia b?dzie duzo 
wi?cej. Dlatego tez programi- 
sci przygotowali okolo 50 ro- 
dzajow broni (w tym 6 rozma- 
itych smoczych atakow, siedem 

zakl?cimas?najroz- 
niejszej 

row], to wyglgdaj? co najmniej 
zach?caj?co. A poniewaz tak 
Tomb Raider, jak i Magic Car¬ 
pet byty w swoim czasie wielki- 
mi hitami, to wydaje mi si?, ze 
gra tgczqca te elementy, a 
wsparta efektownq grafikq, czy 
tego chce, czy nie - jest skaza- 
ria na sukces. Premiera nie na- 
st?pi zbyt szybko (najpewniej w 
pierwszej polowie 1999 - 

mbwi si? nawet ostyczniuD, 
ale warto poczekac na 

tych dwoje... Mimo, iz 
wyjgtkowo z nich nie- 

dobrana para. No 
coz, milosc jest 

£lepa> 

^%oznali sic i od razu 
przypadli sobie da ga 
stu. Ona - mtoda jigk 
aa i grozna aaiazonka. 

On - starszy, wiQkszy, pbtQzniej- 
szy (jak to facet), choC prawd? 
pawiedziawszy nieco paczwar- 
ny.lzyliadtgddlugaiszczadli... 
ops. Trochg mnie poniosto. Po- 
znalisig, polubili - OK, ale dalej 
sprawa nieco sigskomplikowa- 
la. Juz chofiby z lej przyczyny, 
zeoabyt... smokiam. 

jedn? beczk? krwi, zanim ich hi- 
stori? zwienczy efektowny hap- 
py-end. Drakan jest o tyle nie- 
codzienny, ze tak naprawd? s? 
to dwie dose rozne gry w jed- 
nym. W sumie gr? mozna 
wprawdzie zaliezye do "3D ac¬ 
tion/adventure game" w TPP, 
ale... W 14 wspolnych wielo- 
etapowych misjach b?dziecie 
mieli szans? zarowno sprobo- 
wac swoich sil w “tombrajde- 
rowo" czy raezej "diebythe- 

swordowo" potraktowanych 
w?drowkach przez swiat fanta¬ 
sy (z nieodzownym mieczem w 
pi?knych rgczkach Rynn, ktory 
bynajmniej nie sfuzy jej tylko do 
spilowywania paznokei), jaki w 
pawietrznych wojazach Arokha, 
przypominajqcych sk?din?d za- 
sadami gr? Magic Carpet. A 
smok - wiadomo: akrobaeje, 
szpony jak brzytwy, ostre kly, 
magiezny ogien z pyska i te 
sprawy. 

b?dq mogli m.in. porozmawiac 
sobie z 25 rozmaitymi osobni- 

kami, wyraza- 
jgcymi ochot? 
na konwersa- 
cj? - i to nie 
tylko po to, by 
dac odpoczgc 
r?kom. Infor- 
maeje uzyska- 
ne w drodze 
konwersaeji 
mog? w du- 
zym stopniu 

zmienic fabul? gry... Naturalnie 
tych, ktorzy zamiast gadac 

Ugly Joe 

Nowa gra Psygnosis (tak nowa, 
ze nawet tytul - Drakan - jest 
jeszcze roboezy i ma prawo si? 
zmienic], zapowiada si? na spo- 
ry hit. Jej bohaterami, jak juz 
wspomniatem, s? dziewezyna, 
Rynn, i smok - Arokh. Razem 
musz? stawic czola wielu prze- 
ciwnosciom losu i przelac nie- 

• ODLOTY TWO R COW.,. 
Tworca Warbirds, Joe Enzminger, wraz z 

programist? Longbow II, Brentem Osterem, 

podzi?kowali za prac? w Jane's Combat Simulations 

i zapukali do drzwi nowej firmy tworz?cej gry - Check 

Six Studios. Jej szefowie nie kryjq, ze b?d? 

koncentrowac si? glownie na symulatorach lotu - 

od awionetek po odrzutowe mysliwee. Zatem 

panowie na pewno trafili pod wlasciwy adres.., 

•WIFCEJ GAZU! 
Milosnikow rajdowek ucieszy iniejatywa Psygnosis. 

zapowiadaj?cej juz w sierpniu premier? Neewman/ 

Haas Racing. B?dzie tarn 16 kierowcow CARTow, 

11 realnie istniejqcych tordw (plus 4 ukryte), kilka 

poziomow trudnosci, mozliwosc demolowania 

przeciwnika (i siebie), wiele uj?c kamery oraz 

glosowy komentarz spikerow z ABC/ESPN. 

•GUNMETAL 
To najnowsze "dziecko" Mad Genius Software. 

Gunmetal ucieszy fanow gier FPP i to takich, ktorzy 

lubi?, gdy przeciwnik wykazuje si? duz? inteligencj?. 

Na razie gra jest jeszcze w powijakach, trudno 

powiedziec, kiedy nast?pi jej premiera. Poki co - 

macie screen Prawd? powiedziawszy - taki sobie. 

•GAZU, GAZU.,. 
,,„b?dziemy dodawac w grze Jeff Gordon Racing, 

firmy ASC Games. Giera powinna pojawic si? w 

pierwszym kwartale przyszlego roku. 

•DUZO GiERi 
"Rodzinka" Electronic Arts (EA Sports, Bullfrog, 

Origin, Maxis, EA) przygotowuje cal? mas? gier 

sportowych. M.in.: Madden 99, NCAA Football 99, 

NHL 99 i Tiger Woods 99 (golf) Ponadto Maxis 

konezy prac? nad SimCity3D00, Bullfrog szlifuje 

Populous: The Beginning, a Origin dopieszcza 

dziewi?t? f!) cz?sc Ultimy, o podtytule Ascension. 

Mdwi si? tez o rychlych - w miar? - premierach 

Moto Racer 2, Need for Speed III: Hot Pursuit oraz 

Sid Meier's Alpha Centauri. Slinka cieknie! 

•PLANY WESTWOOD 
Westwood Studios jest coraz blizszy zakonezenia 

prac nad: Lands of Lore III, Command & Conquer 2: 

Tyberian Sun i Dune 2000. 

•...ORAZ MONOLITH 
Chlopaki z Monolith popadly chyba w pracoholizm, 

bo oprdez Blood 2 i Riot: Mobile Armor "trzaskaj?" 

nast?pne gierki na engine LithTech. S? to: Vortech 

- The Ancient Technology oraz.. oops - autorzy nie 

podali nawet tytulu Ale mozemy tak czy siak 

spodziewac si? gier akcji w FPP 

• ZNOWU ZMIANA NAZWYi 
A propos poprzedniego newsa Riot: Mobile Armor 

nazywa si? juz SHOGO: Mobile Armor Division 

Monolith zmienil nazw? po pewnych przebojach, 

jakie mial z t? gr? z Microsoftem (pisalismy o tym 

jakis czas temu - Microsoft mial j? wydac, potem 
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ommand & Conquer 

popularnym-stajesiq 
coraz lepszv, dzi^ki wypuszcza- 
nym cojakis czaszestawDm misji 
i upgrade'om. [Uajnowszy z nich, * 
o nazwie Tyberian Sun, lo ho- 
lejna porcja strategii dla mania- 
how czasu rzeczywistego. Gra 
wprawdzie pozostaje niby ta 
sama, ale roznorahie popraw- 
ki, nowe bronie, jednoslhi i mi- 
sjesprawiajq, ze przed CSC po 
raz holejny zasiada sip z Min 
samym enluzjazmen jib za 
pienwszym razem. IMo, cliyUa ze 
ktos nie lubi HTS’Aw • ain wledy 
C&C nie intareauja ro w 

W Tyberian Sun po raz Kolejny 
mogli w 

doyvdffc? oddziafdwJednei'w 

sidfon starego konHfktu. tylko 
Q#aszega wyborff zalezy, C2y 
poprowadzimy do walki naj- 
nqwszq generacj? Werzolnie- 
rzy.NOD u, czy tez niifayjrzej- 
miarny kontrd? nii n?jnov<p- 
cz^niejszq broniq GDI 11 jej 
pomocq b?dziemyteliminow36 
pi zeclwnik^/2 powilrzchm zie- 
mi - tip o to przfcciearV tej grze 
chodzn Niezslezme jednak od 
wyboruWony, jezpo pibrwszej 
potyczcel^otkamy si? z hqwo- 
sciq. Otoz naeze jednosbki /do- 
bywajq nornfiplne bojdvve do- 
swiadczenie, kttirega odpo- 
wiednia ilosc zwi?ksza ich mozv 

liwosci - szyb- 
kosc, opance- 
rzenie, sil?, a 
takze daje im rozrie 
specjalne zdolnosci. Za to nale- 
zy si? panom z Westwood duzy 
plus - bo powinno to bye ele- 
mentarne w kazdej strategii 
(nawet RTSowskiej], ataknie- 
stety nie jest. Jednak powpro- 
wadzeniu tego rozwiqzania do 
C&C mozna si? spodziewac, ze 
nast?pne gry RTS b?dq juz za- 
wieraiy takq mozliwosc. 
Oprocz tego, ze jednostki zdo- 
bywajq doswiadezenie, mozemy 
teraz kontrolowac wi?cej ich 
rodzajow, bowiem - zeby tra- 
dycji stalo si? zsMd r Tyberian 
Sun zawiera kilka nowych ty- 
pGw lednostek i budynkbw 

uzbrojenia za po- 
mocq tego, co zdob?dziemy na 

loczywtecie dla kozdoi ze 
stron). Nie ma sensu wymie 
m6 Icrctutaj, bo prawdziwa ich 
waited sprawdzi si?dopiero w 
ogniu walki, ale powiem warn, 
ze takiei sify ognEs jeszcze roe 
byio. AJe przedei nie ana jest 
w tego typu grach rzecztj naj^ 
weznlejsz% Podczas misji typo- 
wo party?anebeh liezy si? gtow- 
nie ciche i szybkie tkiafaniei j*| 
tg b?dziecie musfell dopraco- 
wa6.sbowiem w na|h:oW&zym.’ 
zestswifr1m$\\ pofozono wi?kszy 
nacisk wla^nie na ten typ wsl- 
ki. B?dzsecie teraz musieli po 
ciemku wkradaC si? do wrogiej 
hazy, wysadzac factory albo op. 
wtomiijqic si? do systembw ko- 
munikacyjnych przeciwnika 
nada£ kilka nie do tortca praw- 

dziwych hformacji, ktore co 
]ieco rtomieszajq w jego 

fegacfi. -Nie zapo- 
mnisnn tez o udoako- 

naleniach w klasycz* 

mutantacb. ktore pajawily si? 
w ^wiecie gry, Nia sq to 
wszystkie moiliwoSci 'podra- 

sowywsnia'V 
ale po prostu 
niesposdbicH 

| wszysDkich 
wymienr 
cz?sto sq to 
zmiany czysto 
kosmetyezne, 
ktore nie po- 
prawiajq gry 

|w zbyt duzym 
'■fitopnio. Jednak zostawmy to - 
wystarezy powtorzyc, ze udo- 
skonalenia sq i to si? autorom 
ohwali. 

Pocbwalid nabzy rdwniez po- 
prawki wpiesiooe do grafiki i 
Swtate gry; Teraz teren, na 
ktorym walczymy, nie dodd, ie 
jest interaktywny (tzn. mamy 
na niego wplyw), to jeszcze jest 
w pelni trbjwymiarowy JeSIE 
jeszcze dodafi do tego dyna^ 
mieznie zmieniajqce si? warun- 
ki ar.mosferyczne i szereg 
mniejszycfi bajerkdw, gra staje 
si? po prostu 4broci?p ktdra po 
op era cji plestyozne^ wyglq tfa jak 
niezla Idle, W dodatku jest tq 
Jala ladnie oSwietlona fpod la^ 
tarni? najciemniej, che chel* bo 
panowie progranni^Gi i grafSoy 
dodali do gry dynamiezne, Wfe- 
lokolorowe efekty swietlne. Te¬ 
raz, atakujqc w nocy, moina-kjl- 
korpaceinyrpi strzalemi pogr?- 
iyt baz? przeciwnika w ciemno 

sci, a po chwili walczyc w praw- 
dziwej dysko- 
tece, gdzie 
grajq karabi- 
ny, a czer- 
w o n y c h 
swiatel jest 
wi?cej niz w 
sfynnej z nich 
dzielnicy w 
Amsterda- 
mie. Po pro- 

stu czad - a przez kazdy, kto 
lubi Command & Conquer z ch?- 

. ciq do niego wroci. Podejrze- 
IjfiSta, ze nawet ci, ktorym juz 

si? zniidiil, po zobaezeniu Tybe- 
vrium Sun wpactnq w ponowne 
zouroczeme i zacnq grac od 
nowe., 

.irjS 
Oprocz klesycznego trybu kam- 
panijnego graez moze na jed- 
nym komputerze,wtrybie skir¬ 
mish potykac srrt, maksymal- 
niesiedmiomal _ 
inteligencjami. To 
zywymi przeciwnikamr moze 
zrobic uzywajqc sieci lolSjrtej, 
Nie zapomniano tez o posi^de- 
czach modemow czy kabli RS - 
ci bowiem tez b?dq mogli gt'ad 
w sieci, tyle tylko, ze w dwie 

: osoby. 

TeKWi?c, jak widac, nowy Com* 
rnand & Conquer b?dzie praw- 
tfopodobnie kolejnq perelkq, na 
ktdrq werto ozekab i na pewiio 
warto bqdzfe w-niq zagrad. tak 
przy okazji - ciekawe jest to, ze 
pomimo calej nagonki n? FITS' y 
nadal powstajq nowe gry lego 
typu i to gry, ktdre^poferaliq 

^acfziwid. Najlepszjmi dowedem 
jest (ei raezoi b?dzie) ukazanie 
si? takiego dincu^ura, jakim jest 
CSC w uowej duzo lepszej 
oprawte.,. 

nej walce twarzq w 
twarz. Teraz mamy moz¬ 
liwosc uzywania statkow 
desantowych, a takze 
nlcinc7Qnia nac?7cnn 

si? wycofal z tego interest - chodzi o to, by 

"uniknqc niewlaspiwych skojarzeri" - cokolwiek by 

to miato znac2yc 

■CARMAGEDDON 2!!! 
Producenci nie rozpjeszczajq nas informaejami o tej 

grze [pewnie wychodzqc z zalozenia, ze lepiej si? nie 

narazac na "obstrzal" jej wielu anty-fanow w 

mediach i rozmaitych urz?dach). Wiadomo, ze 

powinna si? pokazac na najblizszych targach ECTS 

[czyli wczesn? jesieni?] i wtedy tez ujrzy swiatlo 

dzienne jej playable demko, Gracze zas 

prawdopodobnie nacieszg si? ni? gdzies pozn? 

jesieni? lub na poczqtku zimy 

•ZOSTAN NAJEMNIKIEM 
Activision wykupilo licencj? od pisma Soldier of 

Fortune toficjalna gazeta dla najemnikow] na uzyeie 

tej nazwy ti loga] w tytule swej nowej gry FPP - 

zresztq pierwszej z serii programow poswi?conych 

najemnikom Wtadomo, ze pierwszy “zolnierz 

fortuny" b?dzie rebiony na engine Quake 2 - 

stworzy go skqdinqd znana nam i warn firma Raven 

Software. To moze bye cos ciekawego... 

•FIRE TEAM CORAZ BLIZEJ 
Autorzy niezlej nawalanki kosmieznej, Fire Team, 

oglosili, ze zakoiiczyli juz faz?Ueta-testow Gierka 

ti jej demko) powinna pojawic si? na najblizszych 

targach ECTS. 

•NOWY GOLF 
Dynamix juz lada dzien wypusci do sprzedazy (gdy 

to czytacie, gra juz powinna byG w sklepach) 

symulacj? golfa o 'nazwie 3D Ultra Golf Deluxe! 

Ponadto fskoro juz mowa o nowosciach z tej firmy) 

powioien si? wkrotce pojawic nowy patch do Red 

Barona 2 oraz gra Cyberstorm 

•FLESHFEASt 
Niedawno zamiescilismy demko tej gry pa CD 

tmoeno krwisty horror + akeja) 

Zainteresowapych pelpg wersjg ipformujemy, ze FF 

pojavvi si? juz w najblizszym czasie Zawierac b?dzie 

14_leveli, dwa.tPyby gry i opcj? multiplayer. 

Producentem jest SegaSoft 

•RPG ON-LINE 
Zafascynowanym tq form? rozgrywek w grach RPG 

polecamy zwrocic uwag? na nowe gry Kesmai - 

Rolemaster: Mggestorm i Darkness Falls. Obie 

czekajq na Was w GameStormie - a sq to dopiero 

pierwsze dwa tytuly z serii... 14 t!) nowych RPG- 

dw! 

•SYMULATOR Z PSYGNOSIS 
Nosi tytul Fighter Command i rozgrywa si? podezas 

II wojny swiatowej. Do wyboru maszyny 

amerykanskie, japonskie i angielskie, a takze 45 

misji (po 15 na kazdq ze stron], 10 misji "instant 

action” i 3 misje multi-playerowe. Naturalnie 

grafika ma bye cool, z wykorzystaniem dopalaczy 

grafiki. FC pojawi si? jeszcze w tym roku (zimq] 

Autorzy chwalq si?, ze ich gra bez problemu pdjdzie 

nawet u ludzi, ktdrzy posiadajq PH-30D, 64 Mb Ram 

i karty grafiezne AGP. Miejmy tylko nadziej?, ze nie 

sq to wymagania.. minimalne 

•DUNE 2000 
Pisalismy juz o tej grze w dziale "w produkcji". 

Zatem - w wielkim skrocie - ma to bye "reanimaeja" 

Matki Wszystkicti RTSdw, czyli gry Pune 2 

Naturalnie w odpowiedniej dla roku 1998 oprawie 

Ciekawe czy ta gra powtdrzy sukces pierwowzoru. 

B?dzie trudno. .; ale zyezymy jej tego z calego 
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UuzlaL Ctiy&aniktnie zaprzeczy, 
20 dobrych komputero 
Mchgier role-playing, 
jak doled,... po prostu 

nie ma! Te bowiem, ktore mialy 
okazjp juz powstac podzielid 
tnozna jedynie na te niezte i te... 
wracz lalalne. Jak inaczej prze- 
cieznazwacgierefleoretycznio: 
odpowiednik "sesyjnego" RPG), 
jezeli mozliwosci dzialania (w 
tym catej przebogalej interakcji) 
ich bohaterow zawazone zostaja 
do: odpoczynko (comp, sleep), 
odzywionia sip, prowadzepia 
(nbogich tresciowo zresztg) 
konwersacji i - oczywiscie - 
wszechobecnej walki? A na tych 
wtasnie aspektach zycia opiera 
sieznaczecawipkszosc (by nie 
powiedziec: wszyslkie • nawet 
Ultima On-Line niezbyt odbiega 
od lego schemata) tak klasycz- 
nych, jak i tych zupelnienowych 
"erpegew"... 

Gem.ini 

Zalamywanie rqk jednak w ni- 
czym nie pomoze. Jedyne co 
pozostaje prawdziwym erpego- 
filom, ktorzy z jakichs, blizej nie- 
okreslonych powodow nie mogq 
rozegnac tradycyjnej nocnej 
(tej z piqtku na sobot?) sesyj- 
ki, to... odrobin^ jeszcze pocze- 
kac! Tak, nareszcie jakas pozy- 
tywna informacja! Nie jest bo¬ 
wiem wcale wykluczone - co 
wi?cej: wszelkie znaki na ziemi 
i niebach na to wskazujq - ze juz 
niedlugo cieszyc si? b?dziemy 

zupefnie now? i, nie zawaham 
si? uzyc tego siowa - nowa- 
torskq (pod wieloma wzgl?da- 
mi], gierq. Mozna o niej z (w 
miar?) czystym sumieniem po¬ 
wiedziec: ecce role-playing 
game! 
Oto bowiem w stadium alfa- 
testow znalazla si? Illusia: Qu¬ 
est for the Eterals, dzieto z 
wolna nabierajqce ostatecz- 
nych ksztattow "w swiecie" Li¬ 
ving Mask. Hm, dlaczego jednak 
pokfadam takie nadzieje w 
zwiqzku tq niepewnq przeciez, 
bo w zasadzie "nieistniejqcq” 
jeszcze produkcjq? A przeciez 
az nazbyt cz?sto zdarza si?, ze 
giery z zatozenia rewelacyjne sq 
zaledwie takie sobie... Tym ra- 
zem jednak, jak wynika z doku- 
mentacji, jej tworcy poszli o 
krok (moze dwa) dalej niz inni. 
Przede wszystkim Illusia to pei¬ 
ne on-line, czyli tylko i wylqcz- 
nie sieciowka! Czyzbym slyszal 
j?k zawodu? No coz, mnie row- 
niez niezbyt usmiecha si? per- 
spektywa sp?dzania nocy przy 
redakcyjnym konfputerze - lu- 
bi? czasem odrobin? pobyc w 
dornu.,, Jednak wtasciwie nie 
ma si? czemu dziwic: jedynie 
gry “z 
zywymi I 

przeciw 
z y w y m" 
mogq (od 
b i e d y ) 
stawad w 
konkury z 
klasycz- 
nym, tym 
niesmier- 
telnym i 
niezawod- 
nym role- 
playing. Tak nawiasem mowiqc: 
wydaje si? rowniez, ze Living 
Mask aspiruje do pobicia, czy 
chociazby zrownania si? z po- 
ziomem "originowskiejIJ Ultimy 
On-line! Jednak droga do osiq- 
gni?cia tego szczytnego celu 
ma bye nieco inna... 
Swietnie, zanim jednak wspo- 
mnq o rzeczach zupefnie no- 
wych, kilka stow na temat ele- 
mentdw jak najbardziej typo- 
wych. Hm, czy aby na pewno? 
Nie w kazdym przeciez "erpe- 

gu" grajqcy mogli dokonac kre- 
acji bohatera, postugujqc si? 
(jako podstawq) dziesipcioma 
rasami: oczywiscie Ludzie, Elfy, 
Krasnoludy - czy tez, jak sobie 
zyezy tego autor nowego tlu- 
maezenia Trylogii: Krzaty - ale i 
Centaury, Gnomy, Wampiry, 
Minotaury, Trolle, Ogry, i -.co- 
kolwiekto nie znaezy - Felzuro- 
wie. Rowniez i ilosc dostppnych 
profesji (w tym zas przypadku: 
"gildii"] niewqtpliwie nie jest 
tak zupefnie typowa. Jest ich 
bowiem az dwanascie: Zaboj- 
cow, Zaklinaczy, Uzdrowicieli, 
lluzjonistow, Rycerzy, Minstre- 

li, Przywolywaczy, Ztodziei, 
Opryszkow, Wojownikow, Cza- 
rodziejowi "ludzi lasu". Cheche 
- bqdzie z czego wybrac; juz 
oczami duszy widz? mojego 
“bohaterskiego" wampira-za- 
bojc?... Pozostanmy jeszcze 
przez moment przy liczbach; 
"sumowanie" to zamyka bo¬ 
wiem ponad trzydziesci zrozni- 
cowanych umiejptnosci i cza- 
row. 
Cata jednak reszta z cat? pew- 
nosciq jest czyms zupetnie nie- 
typowym. Tworcy Illusia: Quest 
for the Eterals, nawiqzujqc wy- 
raznie do korzeni komputero- 
wego podgatunku, czyli MUD- 
ow, postanowili oprzec inter- 
fejs giery na czyms tak archa- 
ieznym jak... tekst! Tak tak - 
znowuz przyjdzie grajqcym opi- 
sywac wszystkie swoje polece- 
nia... Oczywiscie bez przesady: 
“tekstowe" b?dzie to, co cipz- 
ko jest przekazac (bqdz tez jest 
to w ogole niemozliwe) za po- 
mocq sytemu “wskaz i kliknij11. 
Ten ostatni zas obsluguje (jak- 

ze by inaczej) mysto-podobne 
poruszanie si? po “fantasy- 
jnym" swiecie lluzji (rowniez za 
pomocq strzalki kierunkowej), 
walk?, kupno/sprzedaz wypo- 
sazenia i tylko tworcy wiedzq 
co jeszcze... 
Najistotniejszq informaejq jed¬ 
nak i naprawd? godnq kultywo- 
wania "ciekawostkq” jest fakt, 
ze swiat lluzji to w zasadzie... 
dwa rownolegte swiaty! Pierw- 
szy przeznaczony jest dla nor- 
malnych, spokojnych, "erpego- 
wych” graezy, drugi natomiast: 
dla tych "normalnych inaczej" 
- ogarniptych oslawionym 
"syndromem kilera", ludzi, dla 
ktorych idea i naprawd? szero- 
kie mozliwosci RPG skurczyty 
si? do czystej walki i zdobywa- 
nia - oczywiscie w jak najwipk- 
szej ilosci i jak najszybciej - "Pe- 
Dekow11, czyli punktow do- 
swiadezenia. Idealnie. Marzy 
si? jedynie, by wszyscy "nie- 
chcqcy btqdzqcy” w tym pierw- 
szym ze swiatow "mocarze” 
automatyeznie wykopywani byli 
do tego bardziej odpowiadajq- 
cego ich stylowi gry. Cel zas 
takiego uktadu jest tylko (lub 
“az"] jeden: dzipki niemu w Il¬ 
lusia nie powinny zdarzac si? 
kilkukrotne logowania "swiezq" 
postaciq tylko dlatego, ze na- 
tychmiast po wejsciu w swiat 
gry padlo si? tupem jakiegos na- 
wiedzonego "pedekozercy".:. 
No i coz? Zal jedynie, ze te 
wszystkie "goodies" sq dopie- 
ro w fazie alfa-testow. Oznacza 
to bowiem, ze co najmniej jesz- 

"cze dwa (dwa - dobre sobie!) 
miesiqce mamy raezej wolne. 
Ale z drugiej strony moze to i 
lepiej: Illusia: Quest for the Ete¬ 
rals “eksploduje" dopiero w 
wakaeje, a najdalej w poczqtku 
kolejnego, "uroczego" roku 
szkolnego: czasu na przemie- 
rzanie drog i bezdrozy lllusii 
b?dzie zatem az nad... hm... 
wystarczajqco. 0 ile to wszyst- 
ko co napisatem nie okaze si? 
jedynie iluzjq... 

Illusia: Quest for the Eterals 
Living Mask 
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serca! A poki co, w oczekiwaniu na bliskq premier? 

- przykladowy screen Prawda, ze wyglqda (dla 

starszyeh graezy) znajomo? 

•MALKAR 
To cos dla tych, ktorzy swiata nie widzq poza 

turowymi grami strategieznymi z elementami 

ekonomii. Akcja Malkari dzieje si? w... bardzo 

odleglej galaktyce (hm. . jakze znajomo to brzmi) w 

systemie Malkari Zadaniem graeza jest eksploracja 

tamtejszego pola asteroidow, w sklad ktorego 

wchodzi okolo 150 planetoid. Nawiasem mowige, 

poruszajq si? zgodnie 2 wszelkimi prawami fizyki (np 

mozliwe jest zakldcenie orbity danego asteroidu, 

jesli dostanie si? on w pole grawitaeji duzo 

wi?kszego obiektu). Oznacza to tez, ze asteroidy 

nie stojq w miejscu, zatem trzeba m.in. przewidziec 

jego trajektori? przed wyslaniem ekip gdrniczych 

itp, Walki toczQ si? w przestrzeni kosmieznej oraz 

na powierzchni planetek. Dowodzimy tak 

pojedynczymi statkami, jak i calymi flotami Wqtki 

ekonomiczne sq tu raezej sladowe, praktyeznie 

wszystko co jest z niq zwiqzane, dokonuje za nas 

komputer. 0 grze postaramy si? napisadwi?cej juz 

za miesiqc 

•RAIDER WARS 
Kochasz kosmiezne wojny? Uwielbiasz gry typu I- 

War czy np, X-wing? No to trzymaj si? stolu, gdy 

to czytasz Raider Wars Iqczy najlepsze elementy 

tych gatunkow, dodatkowo ‘‘podkr?cajqc’' graeza 

niesamowicie dopracowanq grafikq. Do wyboru 

masz 8 statkow - od bardzo szybkich, zwinnych i 

slabo opancerzonych lekkich mysliwcow, po ci?zkie 

"kieszankowe pancerniki”, specjalizujqce si? w 

atakach na lotniskowce i inne pot?znie opancerzone 

cele. Mozliwa b?dzie nawet gra w Internecie, gdzie 

jednoczesnie w przestrzeni moze walczyc po 

kilkaset (!) tego typu maszyn! 
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•VANGERS 
Czego to ludzie nie wymyslq... na podstawie tego, 

co juz bylo? Vangers.. One for the Road, autorstwa 

Interactive Magic, ktdry juz wlasnie powinien 

trafiac do sklepow, jest dziwacznym polqczeniem 

gier w rodzaju Micro Machines i kosmicznych 

nawalanek Gracz wciela si? w przedstawiciela 

klanu Vangers [zwiadowcow, wojownikow, kupcow, 

piratow - w zaleznosci od okolicznosci... Vangersi 

nie sq ortodoksyjni;-]] Osobnicy ci poruszajq si? 

w dose smiesznie (na pozor] wyglqdajqcych 

samochodzikach, posiadajqcych jednak pot?zne 

uzbrojenie. Przy'czym mogq jezdzic wpowietrzu, na 

ziemi, wwodzie i pod wodq, a takze w podziemiach 

Dzi?ki specjalnej nowej technology (Surmap A-R- 

TJ gra powinna zaskoczyc odbiorcow niecodziennq 

i bardzo ‘'detalieznq" grafikq, z aktywnq kamerq w 

roll glownej, z dynamieznymi efektami swietlnymi, 

zmianami por doby etc, a takze nadspodziewanie 

realistycznymi reakejami pojazddw (kazdy Sklada si? 

z okolo 100D polygonow). Dodajmy, ze sami graeze 

b?dq mogli modyfikowac wyglqd otoczenia! 37 

pojazddw do wyboru, 32 rodzaje broni, gra w sieci, 

zawiklany (jak na takq gr?] scenariusz... Hm, to 

moze bye ciekawel Wi?cej o programie - 

najprawdopodobniej - za miesiqc. Demko (jak si? 

Curiculum Vitae 

Komandosi - niby wszyscy to 
spece od zabijania, ale co 
poza tym? Bacznosc! Spo- 
cznij, od lewej odlicz: 

1. 

spec od tadunkow wy- 
buchowych 
2, 

snajper, ale naboi 
zbyt wiele nie ma... 
3. 
zielony beret, gosciu od mo- 
krej roboty bqdz wspinaezki 
4. 
szpieg-lubi bale przebieran- 
cow, ale nie wzigt stroju 
5. chcesz 
gdzies dojechac? - oto odpo- 
wiednia osoba 

'•SEVEN KINGDOMS; PLUS 
Wspominany juz przez nas pakiet nowych misji do 

7 Kingdoms zawierac b?dzie co najmniej 3 

dDdatkowe naeje (Zulusow, Egipcjan, Mughufi (??)] 

oraz nie hnniej niz 15 nowych misji. Pojawi si? tez 

nowa (zabojeza] machina wojenna o nazwie 

Unicorn. Tradycyjnie doszlifowano tez Al wroga. 

Uwaga: posiadaeze oryginalnego 7 Kingdoms mogq 

sobie calkowicie za darmo (!) skopiowac ten pakiet 

- wystarezy zajrzec na stron? http:// 

www.imagicgamesxom lub poszperac po 

rozmaitych FTP-ach. 

bereta oraz marynarza-pte- 
twonurka, Cel znajduje si? po 
drugiej stronie rzeki, wi?c 
bez zdobycia pontonu sip nie 
obejdzie, plywac samodzielnie 
moze bowiem jedynie facet z 
wytatuowanq kotwicp, ale 
samemu nie da niestety rady. 
To zresztp i tak nie wszyst- 

ko, jako ze dwoch pozostalych 
czlonkdw teamu musi sip naj- 
pierw na przystan dostac, a 
teren patrolowany jest przez 
czterech niezbyt skorych do 
drzemki panow z karabinami. 
Ich brori jest o tyle wazna, ze 
nasi uzbrojeni sq jedynie w noze 
i pistolety, ktorych zasipg jest, 

McDrive 

• WOJNA Z PIRATAMI TRWA! 
Informacja Prasowa Policji 

Policjanci Wydziafu ds. Przest?pczosci 

Gospodarczej Komendy Wojewddzkiej Policji we 

Wroclawiu zlikwidowali kolejnq "fabryk?” pirackiego 

oprogramowama. 

najzwyczajniejszych operaeji 
przeprowadzanych podezas 
drugiej wojny swiatowej nie 
nalezq - aezkolwiek, co juz 
wczesniej zauwazyli takze 
sami tworcy - z rzeczywisty- 
mi akejami gra ma i tak bar¬ 
dzo niewiele wspolnego... W 
niezym nie umniejsza to na 
szcz?scie jej wielkosci, a po- 
zwala na petnq swobod? w 
projektowaniu. A dzi^ki bra- 
kowi skr?powania ludzie za to 
odpowiedzialni nie zawiedli. 

o wiele wi?kszq skal?. Kieru- 
jemy poezynaniami trzech 
gostkow: kierowey, zielonego 

Ot, wezmy chocby niewinne 
zadanie pozbycia si? wrazej 
radiostaeji, b?dqce zresztq 
cz?sciq operaeji zakrojonej na 

Nie jest to jeszcze niestety - jak 
si? czasami zdarza - gra pelna, 
zawiera tylko szesc etapow i 
pozbawiona jest calej praktyez- 
nie oprawy muzyeznej, ale juz 
teraz wciqga niemilosiernie, nie 
wykazujqc przy okazji jakichkol- 
wiek oznak niedopracowania 
czy ukrytej hodowli bugow. A co 

Tylko dla orlow_ OCommandDSie, bardzo 
jesli raozna si? tak 

wyrazic-swlefe] Bier¬ 
ce oprocowywonej w 

niezbyl dotychczas znanej hisz- 
panskiej firmie Pyro Studios, 
pisalismy juz w wydaniu mar- 
cowym • nasz specjalny wyslan- 
nik, Paul Rigby, po nie lada pro- 
blemach, godnych zreszta samej 
gry, dotarl w koiicu do kwate- 
ry glownej jej tworcow i po 
malntkim przesluchaniu wy- 
ciqgnat od nich nieco inionma- 
cji. Tenaz przyszedt czas na cz?- 
sciowq wenylikacj? uzyskanych 
wowczas danych: do redakcji 
dolorta bowiem wersja "pre¬ 
view" programu. 

rownie wazne, informaeje 
uzyskane wczesniej okazaly 
si? w dajqcej si? zweryfiko- 
wac cz?sci prawdziwe, do- 
wodzqc tak na marginesie 
naprawd? wysokich umiej?t- 
nosci naszyeh ludzi. No, alew 
koncu we are the best, 
aren't we? Tak wi?c jest to 
oczywiscie gra rozgnywana w 

czasie rzeczywistym, z czlon- 
kami grupy specjalnej w ro- 
lach glownych. Askorosqto 
komandosi, to i zadania do 
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jak by nie bylo, "nieccT krotszy, 
przeto w bezposrednim starciu 
szans naczej nie mamy. Ale od 
czego noz i naturalne przeszko- 
dy terenowe? Wystarczy zo- 
stawic na sniegu par? sladow, 
a juz zaciekawiony straznik bie- 
gnie sprawdzic, co jest grane. 
Jeden cios nozem i droga wol- 
na. Podobnie post?pujemy z 
osobnikiem z budki... 

Niewiele trudniej jest i dal^j. 
Pierwsze wi?ksze schody ih- 

czynaj? si? dopiero w poblizu 

samej radiostacji. Chodzi tarn 
sobie bowiem trzyosobowy pa- 
trolik, a caly teren jest w polu 
razenia karabinu maszynowe- 
go. Ale spoko, chwila zastano- 
wienia, sprawdzenia marszru- 
ty oraz obserwacji obslugi 
CKMu i przychodzi olsnienie: oni 
przechodz? kolo beczki z pali- 
wem! Jeszcze tylko ciche zgla- 
dzenie dwoch kolejnych zotda- 
kow i zajmujemy pozycj?. Bu- 
uuum! Patrol to juz wspomnie- 
nie, a karabin nic ze swojej po- 
zycji zrobic nam nie moze. Co by 
zbyt dtugo nie trwal w niepew- 
nosci, wypada jeszcze i jego 
obsludze wlozyc kos? mi?dzy 

zebra - no, radiostacja jest juz 
nasza. Pozostaje jeszcze znie- 
sienie fizolem, tudziez - jak on 
sam siebie nazywa - zielonobe- 
retowcem, pozostalych beczek 
w jej poblize, wycofanie si? na 
bezpieczn? odlegfosc i oddanie 
ostatniego, wiericzgcego zada- 
nie strzalu. 

Ta przykladowa misja jest 
zreszt? tylko swego rodzaju 
treningiem, o czym w czasie 
odprawy szefostwo lojalnie nas 
uprzedza. Dalej jest bowiem 

znacznie trud¬ 
niej: na nasz wi- 
dok podnoszony 
jest alarm owo- 
cujqcy wybie- 
gni?ciem dodat- 
kowej liczby pa- 
troli, co czyni 
zadaniazdefini- 
cji do najprost- 
szych nie nale- 
zqcych prawie 
niewykonalny- 

mi. Ale tez dzi?ki pomocy snaj- 
pera czy szpiega wcale nie mu- 
simy nikomu w oczy wpadac. Co 
nie znaczy, ze misje stajq si? 
dzi?ki temu banalne. Co to. to 
nie, gdyz o ile amunicja do pi- 
stoletu jest nielimitowana, to 
juz snajperka ma naboi doklad- 
nie pi?c - co nie jest iloscig zbyt 
wielkq... Podobnie ze szpie- 
giem: aby mogt si? przebrac za 
niemieckiego oficera, trzeba mu 
najpierw znalezc mundur - do- 
brze zazwyczaj broniony. No, 
ale za to juz jego noszenie nie 
jest na szczpscie limitowane, a 
zdolnosc odwracania wzroku 
zotnierzy ratuje skor? przemy- 

kajgcym si? za ich plecami po- 
zostalym czlonkom naszego te- 
amu... Jest to praktycznie 
rzecz bior?c niezbpdne na przy- 
klad w czasie wchodzenia na 
skal? z umieszczonym na szczy- 
cie radarem, czy wytgczania 
napi?cia podlgczonego do plotu 
chroniqcego elektrowni? 
wodng. Bez “swojego” czlowie- 
ka w srodku nie mamy po pro- 
stu szansy - przez karabin ma- 
szynowy raczej si? z nozem czy 
nawet pistolecikiem nie przedo- 
staniemy. A tak, nikt nikogo nie 

inne, doskonalsze gry, ale to on 
jest tym pierwszym, przeciera- 
j?cym szlaki innym, jemu nale- 
zy si? karteczka z napisem 
"gra, ktora zapoczqtkowala 
nurt RTT" (czyli na angielski 
Real Time Tactics, a na polski 
Taktyka Czasu Rzeczywistego). 

Juz chocby samo to wystarczy, 
by oczekiwac pelnej wersji z 
wielkq niecierpliwosci?, ale po- 
wiadam warn - nawet gdyby nie 
byla pierwsza, i tak byloby war- 
to! Sam juz niby wersj? preview 
skonczylem, ale w koncu roz- 

podejrzewa - a tu chlup, pr?du 
nie ma, nasi s? juz w srodku i 
po cichutku eliminuj? kogo trze¬ 
ba,.. Moze niezbyt to humani- 
tarne, ale w kobcu to nie my t? 
wojn? rozpoczynalismy. 

Gra, co juz zreszt? niejeden 
recenzent stwierdzil, kopie. 
Jest po prostu nowa, porusza- 
jqca temat rajcujgcy kazdego 
(ze si? tak wyraz?) prawdziwe- 
go m?zczyzn?, niezaleznie od 
wieku, oraz perfekcyjnie wyko- 
nana, Te znikaj?ce slady na 

wi?zan czekajqcych gracza pro- 
blemow jest tyle, ze zrobi? to 
pewnie jeszcze raz. I jeszcze 
raz... A pozniej jeszcze w mul- 
tiplayu... Jest on bowiem klas? 
sam? dla siebie! Kazdy z graczy 
wybiera sobie swojego [swo- 
ich) ulubiencow i razem ruszaj? 
w boj. Wymaga to wprawdzie 
duzego ogrania oraz zaufania 
do siebie, gdyz nie mozna prze- 
j?c kontroli nad postaci? wspol- 
gracza, ale za to coz to mog? 
bye za niezapomniane akcje, 

sniegu, bardzo rozsqdnie za- 
chowujqcy si? zolnierze, cale 
podchody poprzedzajgce wla- 
sciw? akcj? - po prostu sam 
miod. Nie jest to wprawdzie 
symulacja, bo taka na przyklad 
amunicja do pistoletu nigdy si? 
tu nie skonezy, a mimo ograni- 
czen nalozonych na wrazyeh, 
sami mamy wgl?d na caluten- 
kie pole walki - ale czy komus 
to az tak przeszkadza? W koii- 
cu to dopiero poczqtek, po 
Commandosie przyjd? pewnie i 

dograne co do sekundy! Wyniki 
wspotpracy szpiega z zielonym 
beretem wznosz? si? po prostu 
na niedost?pne wczesniej wy- 
zyny. Nie tylko ich zresztq... 

No, ale my tu gadu, gadu, a 
Gemini si? z nozem niecierpliwi 
- a po co ma si? wrzodow na- 
bawic tudziez ostrzem pokale- 
czyc? 

Commandos: Behind Enemy Lines 

Pyro Studios/Eidos 

Dariusz S kopiowal noznarodne oprogramowanie, 

popularne gry, programy uzytkowe, edukacyjne, 

multimedialne, w tym produkty, ktore jeszcze nie 

ukazaly si? w sprzedazy u legalnych dystrybutorow 

ttn in, Microsoft, Optimus, Yoong Digital Poland, 

Lotus i wiele tnnychj. Zabezpieczono ok. 1000 

nagranych plyt oraz “surowce" do nagrania 

Programy byly rozprowadzane na gieldzie 

elektronieznej we Wroclawiu, przypuszczalnie 

rdwniez na gieldzie komputerowej oraz przez 

telefon Cena jednej plyty wraz z pudelkiem wynosila 

30 zl, zas rynkowa wartosc tych produktow byla 

wielokrotnie wyzsza. tpczna wartosc 

zabezpieczonego towaru (tj. nielegalne 

oprogramowanie oraz urzqdzenia do produkcji) 

wynosi ok 50.000 zl. 

•RIVEN NA DVD 
Red Orb Entertainment obiecuje rychlg premier? 

(juz na ECTS) slynnego Riven: The Sequel to Myst 

na plycie DVD. Ma si? tez pokazac takaz wersja gry 

Journeyman Project 3: Legacy of Time. 

Na wroclawskiej gieldzie elektronieznej zostala 

przeprowadzona kontrola przez przedstawiciela 

dystrybutora legalnego oprogramowania. Dokonal 

on oficjalnego doniesienia o popelnieniu 

przestppstwa przeciwko ustawie z dnia 4 lutego 

1994 r. "0 Prawie Autorskim i Prawach 

Pokrewnych" IDz U. i dnia 23 lutego 1994 r.) - 

sciganie tych czyndw nast?puje z oskarzenia 

prywatnego, chyba ze osoba zajmujgca si? 

rozpowszechnianiem nielegalnego oprogramowania 

uezynila sobie z powyzszego faktu stale zrodlo 

dochodu tart, 116 par, 3). wtedy powyzsze 

sciganie prowadzone jest z urz?du Powigzanie 

wiadomosci uzyskanych operacyjnie (stala kontrola 

gield na terenie Wroclawia przez funkcjonariuszy 

tut Wydzialu) oraz powyzsze zgloszenie 

przedstawiciela pozwolilo przeprowadzic dzialani? 

w wyniku ktorych zatrzymano kolejnego 

"producenta" nielegalnego oprogramowania 

Wytwornia, znajdujgca si? w mieszkaniu, 

wyposazona byla w dobrej klasy komputery i 

nagrywarki plyt CD-ROM oraz urzgdzenia do 

produkcji szaty grafieznej sprzedawanych 

produktow (skaner, drukarka kolorowa) 

Rejestracja nast?powala na tzw "zlotych" plytach 

z wykorzystaniem zbioru plyt b?dqcych tzw 

"matkami" 
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•SMUTNA WIESC Z BLIZZARDA 
Wszystkim fanom gier adventure, ktorzy juz 

piszczeli na mysl □ grze WarCraft Adventures: Lord 

of the Clans, mamy do zakomunikowania wyjqtkowo 

przykrego newsa Blizzard wstrzymal prac? nad tym 

projektem ;-(!!! Producent stwierdzil, zegwaltowny 

rozwoj technology i mocy obliczeniowej PC sprawil, 

ze ta gra wyglqdafaby w dzisiejszych czasach, a w 

takiej formie jak zostala zrealizowana, archaicznie, 

zas jej przerobka jest ponoc nieoplacalna, Szkoda! 

•MYTH 2 
Tym, ktdrym ciggle malo Mytha, szykujemy z kolei 

milq niespodziank? - jest mm informacja o sequelu 

tej gry Nosi on tytul Myth 2: Soulblighter. A co 

nowego? Jednostki, ogien w 3D, duzo bardziej 

rozbudowana opcja multiplayer, nowe zakl?cia, 

mozliwosc tworzenia fortyfikacji, poprawiona 

grafika [m in. podwojona ilosc klatek animacji na 

kazdy obiekt). 

• MISJE DO STARCRAFTA 
Dficjalny, blizzardowski, pack z misjami do tej gry - 

Brood Wars - powinien bye dost?pny jeszcze w tym 

roku. Ponadto Blizzard sprzedal firmom Axtec New 

Media i WizardWorks prawa do tworzenia 

rozmaitych dodatkow, misji itp., zatem to na pewno 

jeszcze nie koniec serialu... 

•NOWE GRY Z TALONSOFT 
Sq to: The Operational Art of War i Tribal Rage Obie 

to strategie, przy czym druga rozgrywana jest w 

czasie rzeczywistym Programy powinny w 

najblizszym czasie trafic do sklepdw 

•,J Z NOVALOGIC 
Ci panowie przygotowujq z kolei dwa symulatory: 

F-16 Viper oraz MiG29 Fulcrum, a takze symulacj? 

zolnierzy (w konwencji RTS] o duzo mowiqcym 

tytule Delta Force 

•ZNOWU 0 STAR TREK 
Interplay dogadal si? Christopherem Plummerem, 

odtwarzajgcym rol? generala Changa w Star Trek 

VI Aktor powtorzy swojg rol^ w grze Klingon 

Academy Ponadto David Warner, grajqcy w Star 

Trek 6, wcieli si? w rol? Chancellora Gorkona 

• PIES, CZYLI KOT 
Gra, ktorg znamy jako 1-War rozpowszechniana jest 

w USA pod dluzszym tytulem, jako Independence 

War. Czemu? Trudno powiedziec - wszelako 

odmienne tytuly na te same gry, w Europie i USA, 

powoli stajq si? regulq.. 

•TUROK 2!U 
Acclaimowski hit powraca jako Turok 2: Seeds of 

Evil Co nam o nim wiadomo? B?dzie multiplayer (dla 

16 graezy), deathmatch, "capture the flag" i injie 

tryby kooperatywne, Ulepszono engine i sposdb 

I Jl frwra!lln™1nume' 
■ || B1zg CDA m°gliScie w 

UIlKi'DlesMiGliaosu 

■ ■poczytacconiecoo 

Battle Techu - aczywiScie o jego 

wersji planszowej. Jak wiado¬ 

mo, ukazujpp oryzwiqzanez 

tym uaiwersam, ale sg to tylko 

i wytaeznie symulatory wielkich 

maszyn - czyli gtdwnych boha- 

lerew planszowki (mowa o se- 

pii Mechwarrior). Sytuacja taka 

denerwuje wszystkich tych, kto- 

Slal o nlefi chyba tylko autop ala 

raj gry shareware i to na Ami 

dze. FIszq 'M dot^d", bo Mi 

cpoPpdsb w peiramieniu z 

time FflSfl (iwdpt;? Bottle Ta- 

cha) jestwtaMe wirahcls oslal- 

nich szlildw swojego nowego 

ppoduktu - RTSa d nazwie Mach 

Commander. 

Yasiu 

W koncu my - "biedni” strate- 
dzy - nie bqdziemy musieli ry- 
zykowad zycia w ogromnych 
maszynach wystawionych na 
ogien przeciwnika. Teraz nie my 
bqdziemy wykonywac rozkazy - 
to nasze polecenia bqdq wyko- 
nywane. Wczesniej napisalem, 

sji mamy limity co do 
wagi maszyn, jak i 
Mci lane (lanca to 
grupe czterech me- 
chtiw, bqdqca 
gldwnq jednostkq 
organizacyjnq). Ale 
zostawmy te spra- 
wy - wystarezy po- 

ion i RTS? 

ze b^dzie to RTS, ale nie jest to 
do konca prawda - nie doswiad- 
czymy tu szalenczego, jak naj- 
szybszego budowania bazy i 
tym podobnych spraw. Wszel- 
kie iniejatywy naukowe, zakupy 
i naprawy bqdq dokonywane 
miqdzy misjami, za punkty zdo- 
bywane w czasie misji. A otrzy- 
mujemy je za kilka rzeezy: po 
pierwsze za szczqtki wrogtiw 
zebrane i pola walki, po rirugfe 
- za niezapetenie statkdw de¬ 
sen to wych do korica. No, oezy- 
wi^cie. bqdm jeszcze kilka in- 
nych irtidel dochodu, ale te sq 
g!6wne. Za zdobyte punkty bq- 

dziemy mogli zakupic nowe 
mechy, wynajqc pilotow i w 
dowolny sposdb uzbroic ich 
maszyny. Ale natu- 
ralnie nie bez ogra- 
niczen - w kazdej mi¬ 
sji 

chtiw, 

wy - 
wiedziec, ze catodc jest doklad- 

nie oparta na zasadach Battle 
Techa - czyli wszystko jest w 
porzqdku. 

Najwazniejsze jest jednak, jak 
wyglqda wlasciwa akeja - czy 
bqdzie "zjadliwa", czy tez od- 
rzuci po kilku minutach grania? 
Akurat jesli chodzi o tq drugq 
mozliwosc, to wydaje mi siq ona 
mafo prawdopodobna, bowiem 
z tego, co obiecujq producenci 
- iztego co widzielismy - wyni- 
ka, ze Mech Commander bqdzie 
prawdziwq peretkq. Szczegolnie 
dla miiosnikow wielkich maszyn 
kroczqcych. Po pierwsze ze 
wzglqdu na grafikq - bo to naj- 
bardziej rzuca siq w oezy. Coz, 
po prostu cudo: dokladne mo- 
dele, zarowno budynkdw, jak i 
maszyn, sq bardzo ladnie ani- 
mowane. Do tego jeszcze efek- 
ty specjalne, typu: smugi za 

rakietami, roznego rodzaju roz- 
blyski i - co najwazniejsze w 
tego typu grze - wybuchy. Te sq 
po prostu genialne, tak efek- 
towne, jak tylko mozna. Szcze- 
golnie spodobal mi siq efekt 
wsparcia artyleryjskiego - pe- 
wien obszar mapy zostat po 
prostu zalany ogniem i zrowna- 
ny z ziemiq. Ale nie ma co siq 
dziwjd - taka sila ognia ma nisz- 
czycfielskq moc. Widac to szcze- 
golnie przy walkach w obsza- 
rach zalesionych. Drzewa pa- 
dajq pod ciqzarem mechow i nie 
sq najczqsciej w stanie oprzec 
siq huraganowi ognia. A nawet 
jesli tylko siq zapalq, to moze- 
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cie bye pewni, ze pozar po pew- 
nym czasie mocno si? rczpnze- 
strzeni. Wspaniaty sposob na 
wykurzenie przeciwnika z nie- 
pewnego obszaru - najlepiej 
prosto na czekajgcego mecha. 

Mamy tu wszystko, co lubimy 
w grze planszowej, tgcznie z 
celowaniem w konkretne cz?sci 
wrogiej maszyny, bieganiem, 
skakaniem [no i wsparciem ar- 
tyleryjskim]. Wydawac by si? 
moglo, ze ci?zko b?dzie to 
wszystko zrealizowac w stra- 
tegii w czasie rzeczywistym, 

gale prawda jest taka, ze zrobio- 
no to bardzo dobrze - i tu nalezq 

brawa dla autorow, 

Niestety gra ma tez swoje rjni- 
nusy (przynajmniej na razie/- w 
koncu nie ma jeszcze jej finalnej 
wersji]. Pierwszym z nich, i dla 
mnie podstawowym, jest line- 
arnosc kampanii - ot, po pro- 
stu misje przerywane catkiem 
tadnymi filmikami. Jedyny 
wplyw, jaki na to ma graez, to 
wybor jednostek, jakie wezmq 
udzial w misji i ich uzbrojenie. 
Drugi z najwazniejszych minu- 
sowto “czas rzeczywisty". Nie 
wiem, czy jest to posuni?cie 
majgce na celu zdobycie wi?k- 
szej ilosci klientow (kochajg- 
cych literki RTS], czy tez uzna- 
no, ze tak b?dzie lepiej dla gry. 
Akurat w t? drug? mozliwosc 
dose ci?zko mi uwierzyc, bo juz 
od dawien dawna czekam (i nie 
tylko ja) na gr? turowg, gdzie 
b?d? mogi, spokojnie zastana- 
wiajgc si? nad wszystkim, po- 
prowadzic swoje mechy do 
walki. Jak na razie si? nie do- 
czekatem, ale kto wie, co przy- 

niesie przyszlosd? Poki co, 
mamy RTS, ale na tyle dobrze 
zrobiony, ze nie powinien roz- 
czarowac graezy. Cale szcz?- 
scie.ze wszyscy spragnieni nie 
b?dq musieli czekac zbyt dlugo 
- tak przynajmniej zapewniajg 
autorzy. Ale konkretna data 
premiery nadal jest ich stodkg 
tajemnic?. 

Hadpopulacj 
IUieratilycIi czasach noku panskiego 1989 na lip- 

fmamencie pnjawita sip gra Populos. Fabula npierala 
sip na prostym pomysle, ktopy wykwitt w gtnwie nieja 
kiega Patera Mnlyneux (lak, tn ten tacin, ktdremu za 

wdzipczainy Magic Carper czy Syndicate). Graez dnstawal da dys 
pozycji zamieszkany swiat, co oznaeza, ze mogi nbserwowac so 
bie matych ludzikdw krpcpcych sip wokdl sweich matych spraw. 
"Ludzkosc" natenezas potraflla jedynie grzac sip przy ogniu i chleptac 
wodp ze strumyka. Gtnpcy nie wiedziell jeszcze, ze mnjp juz swo 
jego Bnga... Byta to pinrwsza gra, gdiie wdalnllSniy sip w ip role 
Nasze zadanie pnlegeie na odpowiartoli uksztattowaniu tnirn- 
ska namralnege (wznaszenle 0. wyrdwnywnnie ZHpadliak), by 
fndzie tirogli swnbndnin sip razwljad. Jadnak w przeciwieitslwie 

do pbiniejszych rnzwlpzad, graez nie mdgt wplynat bezpoSrednln 
na swoich poddanych. W nfeen zmodytikowanej wersji moglismy 
zaobserwowac takie razwipzanie rowniez w Settlersach. W kaz 
dym razie Populous stale sip grp kultawp, ce potwierdza zresztp 
wynik kilku milionow sprzedanych kopii. W1992 pojawil sip Po- 
pulous II, ktdry rowniez eczarnwal widzdw. Minptn tadnych parp 
latek... i zblizamy sip wtasnie wielkimi krokaoii da trzeciej odslo- 
ny przestawnej "Populacji". 

cie. Liczne kataklizmy leciutko 
zmarszczg czolo. Plagi, sztor- 
my, burze, potworne blyskawi- 
ce,>armie duchow i Anioty 
Smierci - to tylko utamek prze- 
ciwnosci i kilka pomniejszyeh 
klod, ktore rzucone zostan? 
pod nasze nogi. Oczywiscie nasi 
mali zawodnicy b?d? spelniali 
odmienne funkcje w osadach, 
co spowodnje ich speejalizaeje. 
Wojownicy b?dq bronic granic 

panstwa, uezniowie, 
i inne naeje pomogg w 

rozbudowie i rozwoju. Nad 
w.azystkim trzyma piecz? sza- 
menka, ktora jest w zasadzie 
gldwnq posiacitj. 

Przygotujcie si? do ekspansji. 
Qczekuje juz na was kllkana^cm 
planet. Kazdy l?d to ottanne 
warunki pogodowe. Ciemno^i \ 
l?k nocy nie ominie was, podob- 
nie spiekota dnia, Kompletny 

CZARNY I WAN 

Giera ma nas oczywiscie rozto- 
zyc na lopatki i przyklepac, jed- 
nak za te doznania nie jest juz 
odpowiedzialny obywatel Wiel- 
kiej Brytanii, Pete Molyneux. 
"Staruszka" wymienil Alan Wri¬ 
ght, ktdry zostat szefem pro- 
jektu. Populous: The Thrid Co¬ 
ming ma nowy, trojwymiarowy 
engine. Sposob obserwacji b?- 
dzie przypominal nieco Dark 
Omen. Oznaeza to pelnq rota- 
cj? kamery wokot planszy, opcj? 
zoom itd. Oczywiscie goscie z 
Bullfrogs zarzekaj? si?, ze wi- 
zualnie gra nie b?dzie miala so- 
bie rownych. Oczarujg nas po- 
dobno doskonale projekty wiez, 
budowli i domkow, do ktdrych 
b?dziemy mogli nawet zajrzec, 

by poobserwowad sobie zycie 
ich mieszkariedw. Spora rozno- 
rodnosc stawianych obiektow 
oraz dynamika gry wplynie po- 
zytywnie na nasze samopoezu- 

eko-system ma bye bardzo 
mocq strong gry, a rozwini?te 
Al - prawdziwym wyzwaniem w 

* single. Multiplayer to czterech 
zawodnikow uwieszonych mo- 
demu. 

Spodziewajcie si? wkrotce re- 
cenzji, nadchodzi POPULOUS 3! 

poruszania si? postaci. Ma tez bye niesamowita 

ilosc efektdw swietlnych (tzn niesamowita ilosc 

NARAZ) Premiera gry - w okolicach pazdziernika 

Naturalnie bez akceleratora grafiki gra stanie 

dpba .. 

•ROSZAOY PERSONALNE 
Peter Lincroft, programista znany graezom z X- 

Wing, TIE Fighter i X-Wing vs. TIE Fighter, 

postanowil pracowac na wlasnq r?k? i zalozyl firm? 

Ansible Software Pierwsza gra Ansibla powinna 

pojawic si? jeszcze w tym roku, pod choink?, i b?dzie 

to polqczenie gry akcji i symulatora, w swiecie sf. 

Co za tempo! 

•RAPORTI TOPWARE 
Piotr Hrapkowicz z TopWare z zadowoleniem 

informuje czytelnikow CDA, ze gry sygnowane 

logiem jego firmy sprzedajq si? jak przyslowiowe 

"cieple buleczki". Gra Earth 2140 pobila rekord 

Polski w ilosci sprzedanych egzemplarzy, osiqgajqc 

15 270 sprzedanych kopii, a po pi?tach efepeze jej 

Jack Orlando, ktoryznalazl jakdotqd okofo 12.000 

nabywedw (te dane naturalnie mogq ulec zmianie, 

poniewaz obie gry nadal cieszq si? popularnosciq). 

Inne produkty TopWare (Man of War, Realms of 

Arkama) tez nie mogq narzekac na brak 

zainteresowania polskich graezy. Kierownictwo ma 

nadziejp, ze nowe produkty: Emergency i 

Devastator pobijq rekord Earth 2140 I przy okazji 

nie mozemy odmowic sobie malego komentadza. 

Kiedy jakis czas temu, na konfereneji prasowej 

podezas poprzedniej Gambleriady, szef TopWare 

oswiadezyl, ze interesuje go sprzedaz, akglo 15- 

20.000 tys. egzemplarzy Jacka i 21-40, te 

slowa powitala ogdlny wybuch fudzi z 

branzy Ten si?smieje, kto si? smieje SstatnL*. 

•JAGGED ALLIANCE 2 
Zainteresowanych tq grq odsylamy na stron? 

internetowq 

http://wwwjaggedalliance com, gdzie znajdziecie 

wiele ciekawych informaeji. Sama gra jest nrazie w 

fazie zaawansowanych alfa-testdw, 

•SYMULATORY 2 JCS 
Jane's Combat Simulations przygotowuje si? do 

premiery nowych gier: 

Fighter Legends: Europe 1944 - symulacji 

najlepszych siedmiu mysliwedw II wojny swiatowej 

i World Air Power: Israeli Air Force - b?dzie to 

symulacja juz nie pojedynezyeh maszyn - a calych 

ich dywizjondw! 

•PLANY INTERACTIVE MAGIC 
Interactive Magic w najblizszym czasie wypusci na 

rynek gry: 

Seven Kingdoms: Ancient Adversaries, 

UltraFighters, Vangers, Spearhead, iF/A-18E 

Carrier Strike Fighter, WarBirds 3D i Dawn of Aces 

Mech Commander 
Producent: Microprose 
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PluBy: 
• W100% odmienne 

hrainy 

•Ouze, liardzo alrakeyine 

i pomvslowe lakacje 

• Swielnie tuttacowaoa 

poslati bohalera 

* Wesute, nieco zakrecone 

zatty 

•KrwistoscIHura! 

Minijsy: 

♦Niepiecyzyinapraca 

hamery 
* Nle mozna zapisaC save 

w dowolnym momencie 

Dcena: 

40 

fundamenty 
paiistwa 
zacz?fy si? 
niebezpiecznie 
chwiac, gdy 

domowe 

L Wejscie smoczka 
GEX Enter the Gecko 

Niewiele czasu nplynglo od premiery CROC: 
Legend ol the Gohbos, a jaz mamy kalejna 
platlopmowke na lapecie. Malaletai milosnicy lego 
typu gier nie mogg jednak zacierat pgczek. Tyra 
PBzem jest to progpaai ppzeznaczony dla 
stapszego odbiopcy i, prawdg powiedziawszy, 
osohy ponizaj dziesiqtego roku iycia nia powinity 
ogtqdafi powpotu Gecko, czyli GEX Eatap the 
Gecko. Juz w piepwszej chwiti, gdy tylko 
ujpzatem kolorowe pudetko i przeczytatem lytut, 
zablysle mi nad glows wystnzona zardwka. Enter 
the Dragon, czyli hit karate z Grace Lee, to 
automatyczae skojarzenie. I ieby bylo Smieszniej 
■ w pewlen sposAb tralne, bo rzeczywiicie GEX 
wcieli sig w posted aiistrza kung-fu i odwiedzi 
disks dzielnicg, by pokonad Czerwonego 
Smoka. Ale nie bgdzie to jadyne wcielenia Gecko. 
0 czym przekonacie sig bardzo szybko. 

U dotu: 
Czyz nie feslem piekny? 

Inquisitor 

jest u progu 
katastrofy! 

Pami?tajqc wesoly krain? 
Gobbosow, ktorq przemierzal 
Croc, mimo wszystko 
spodziewalem si? ujrzec 
zielonq trawk?, nisko 
zawieszone usmiechni?te 
sloneczko, okraszone 
muzyczkq rodem z 
..domowego 

przedszkola", Jui intro trnch? zbiio mnte z 
tropu, a gdy zobaczytem fiwiat, wktdrym 
przyjdzie brykac mafemu Gecko, zupelnie 
zd?biatem. Wiecie jek to jest, gdy sletoie 
znudzeni przed telewizorem i przeskakuiecte w 
tu, to tam. Kiika chwil ns horror, spojrzenie na 
jakis film i poczqtktj 1st trzydziestych. po chwil! 
juz oglqdscie relacj? aportflwq, a zs moment 
sluchacie wiedomo£ci dnia W GEX Enter the 
Gecko czekajp na was pbdobne przezycia!tyfe ze 
nuda zniknie z piskiem juz w chwil? po tym, jak 
zagl?bicie si? w gr?. Pokr?cone story ukrywa 
zupelnie tredycyjn? platformdwk?, tyle ze 
oprawiong mas? zwanowanycb pomysldw. 
Gecko odwiedzi kiika najpQpularniejszych stacji 
tefewizyjnych i b?dzi@ prdhowal odnaleid 
przebiegfego Reza, kttiry zmienie wcislema jak 
r?kswiozki. W sumie m&my siedem zupelnie 
admiennycb krain oraz kiika etaptiw 
bonusowych, gdzie musimy jedynie ze brad 
okredlon? ilosd znajdziek i TV remotes, czyli 
oadajnikdw, ktdrymi uruchomimy knfejne kenely. 
Wlasnie za nimi powinmgmy rozglqdad si? 
najhardziej, bo tylko okregtona iloSC ,pilotdw'r to 

biletdo i; 
nast?pnego 

etapu. Warto 
rowniez wiedziec, ze dzielq si? 

one na trzy rodzaje - w zateino£ci | 
od koloru. Czerwonymi uruchomitr 

kolejny kanal, srebrnymi uchykmyi 
wrota do bonusowych plansz, 
natomiast zfote umozliwiq 
penetracj? sekretnego etapu 

W przeciwienstwie do Croca, 
Gecko moze sobie wybrad do wo In 

krain?, ktdrq odwiedi 
e$zt^ wl?fcszo£6 i 1 

tak b?dzie musial 
spenetrowad kilkd razy, 

jedna kraina to dwie, trzy misje. KazdyJoknq 
jest w rzeczy samej* 

dwiatem jskby zywcl 
przeniesionym ftlpfr 

Pre-history' Channel 
znejdziecre si? w 
^wiecie, ktory jest 
kopiq The Flinstones. 
Co prawda samego 
Freda Flistone'a nie^ 

spotkacie, ale 
elementdw apenerii i postsu 

IzwterzakiJ po prostu skoplowann i 
teqo seriatu. Nieco insczej jest w Scream TV 
Jest to dwim, horroru. Juz w chwil? po tym ink 
tam wyl|ddwolem, zmrozil mnie przertffliwy 
krzyk, Nieco dalej trafitem m prcezrpczyst? 
ijaWPS™ najzwyczajntejpb^ltffoibie 
glow? i rzucila nt^wGecka Dom, po ktorym si? 

Gecko nie jest facetem bez 
skazy. Jako zawodowy paparazzi 
wykonal kiika kompromitujqcych 
fotek Pierwszego Ministra, 
ktore trafily pozniej do The SUN. 
Mozna by opowiadac wiele o 

ale nie jest to zbyt pociqgajqca 
historia, bo Gecko juz dawno oddat si? swojej 
jedynej prawdziwej milosci, czyli pot?znemu 
ekranowi telewizora, z ktorym sp?dzal kazdq 
wolnq chwil?. Bye moze tadnie by si? zestarzal i 
stalby si? jednym ze staruszkow 
wydzwaniajqcych bezustannie na 
telekonkursowe numery, gdyby pewnego dnia 
nie odwiedzili go agenci - przepraszam za 
wyrazenie - Secret Service. Maly szantazyk nie 
zmusil Gecko do wspotpracy, nie przekonaly go 
nawet prosby i hasfa „ojczyzna ci? potrzebuje”. 
Podziata dopiero dobrze wypehana waliza, pelna 
pakietow prostokqtnych papierkow. 

□kazuje si?, ze zadanie Gecko b?dzie bardzo 
zblizone do jego hobby. Nikt inny nie potrafi 
wejsc w cyfrowo-analogowy swiat, ktorego 
kraina lezy wsz?dzie tarn, gdzie zakopano 
telewizyjne kable. Wlasnie w tym obszarze 
operuje niejaki Rez, osobnik tylez tajemniezy, co 
zlosliwy. Moglby sobie nawet spokojnie 
egzystowac w miedzianych drutach, gdyby nie 
to, ze za jego sprawq znikajq znane osobistosci 
26 szklanego ekranu. Najwi?kszy krzyk wywolato 
wyparowanie gtownych postaci z brazylijskiego 
serialu, ktory gdzies wlasnie w okolicach 2054 
odcinka zostal brutalnie przerwany. Stabilne 

Mumer D7/9B 
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kmcirnv mflgBy PBfflSBJ""1 t“T '“"J scenen8 
So inoi^ych przyflit* Fredd^o.Kruflara. Z 
t,!|c( v Circuit Central ttutem ^ chybB 
^ ■ ... fj(mu TfiON. Skaczqce 

E , Gecko oporni^p^cepa 

ir„ v/otiacfi fale energii. Gecko b^dzie Swiecil 
;;; r;^ ^yinym^iatato, copozwolimu 

drn'znwa* pa ramboidelnycb tunelach. jakby 
^ ch t Forsakena Nsjfa]niej jest jednak w 
St Channel i « Toon TV. Pierwszs lokacja to 
* Gwie?dnych Wojen. Maly Gecko 

rwiwet-na grzhiet uniform Szturmowca 
cerium i dostanie mtecz Swietlny. W Toon TV 
Gecka ^mieni si? w bohatera amerykartskich 
bnssWHAlt Enp. Kaczorp^A-brskuie t#o. 

jjaM si?dp;obgiyzflnia msrchewkt 

KraiMV da U-irvch zawita. zaz^ialspore 
wntofy mmdl |pk w Dreams-Lo Reality, co 
nzriacza ri^tety, ze sprz?t; potrzabny do 
lAy ;fcri, . *a bqdzie musiet byd naprawd? 
silny (kto me ma 32 MB pamisci oparacyinej, 
,no?c 7v; :-omec o tej gieroet Keida krwema 
swuj niepowtaradBiy charokter i zsskakuje 
:.i OBfltrb]Li To nie Croc, w ktifym 

zmienialy srs tyiko. por^roku. W Gexie kazda 
■■-ttekodmienna, iz mozna 

o cl nie si. Wj ■; - Me* m‘m to jakas nowa gra. 
jeclyny napravJd? wspdiny element, czyli real' 
Geek’]. i;o ■ :i .vdziewa inne ubranko, 
dodatkowo pmentufec nowy zestaw ruchdw. 
co jest; i uvv^askekujqce, jak i mile. 

0 samwm Grcko nie moino jednak pMedsM ze 
jest milym imim> Co prmvda biega w 
smokinqu i nfpitoie wydaje si? dobree 
wychowc.iiy, jzanak jego stownfetWO kloayhkujB 
go gdzies mi?dzy, pijaczkam) spod budki i piwem, 

i a przekupBmi m targu. Teksty me ci?zkie niezym 
marynarz z trzydziestaletnim stazem m kutrze 
rybackim C< .cziwnieisze, Gecko rzuca 
mi?sem bardzo deplym. niece mlsszczqcym 

I m?skim c:?n-icm Potrafi rffwnie? byt sfadki jak 
I pi?cioletn,c . a juz najch?tniei n&sladuje 
I kwestie fifmowy^i czy ^gierczanych'1 bobaterdw 
" (np. „via>v : d )ktorku w jego wersji bnzmi 
| Jak leci psie!.1* - w j?zyku angielskim gra stow) 

W trakcu. cry sluchsA rtiwniez milusiq 
nnuzyczk^, ktorq harditp zgrabniR 
dobrano tin klimatu! 

Przeciwriikow Gecko ma cale 
^tnsy Cq t;n postacie 

J OSjnj^niejszego 
j autm -irr ;iitu i profesji. 

b?dzie musiai si? zmierzyc z wielgasnq dyni?, 
ktora uparcie stara rozbic si? na jego gtowie. 
Innym razem spotka ninja uzbrojonego w 
ostrq katan?, a moze rowniez trafic na 
scigajqce go jajko lub idqcego w slad za nim 
pot?znego skorpiona, W zaleznosci od Jqdu", 
na ktorym przebywa wtasnie Gecko, paleta 
wrogow jest zupeinie odmienna, scisle 
odpowiada natomiast charakterowi danej 
krainy. Przeciwnicy sq nawet dose 
inteligentni, a niektdrych mozna zabic tylko 
sposobem lub... wcale! Gecko na szcz?scie 
szybko biega,.. Potrafi rowniez inne rzeezy; 
najlepiej wychodzi mu cios karate, czyli 
okr?zne kopni?cie, pardon - machni?cie 
ogonem. Moze rowniez podskakiwad, ale nie 
tak wysoko I nie tak mocno jak Croc. Jak 
wiadomo, nie zawsze si? w^ygrywa. Autorzy 
przewidzieli, ze b?dziemy m\e\l sporo 
problemow, ale postanowili nie utatwied nam 
zycia. Gr? zapiszemy tylko wowczas, gdy 
dojdziemy dowybranego miejsca planszy, Wa 
S2W?feiesavepointy s? dose cz^ste, wi?c nie 
jest to wfelki.problem. Je^eli Gecko ostabnie 
po kilkunastu vyalkach^tavjsze mozemy 
pocz?stowafi ga.owadem. Wystarczy odnafeSd 
tSwizor, w ktdrym b?dzie latad mucha i 
rozvt/filid odbipfnik ogonem (nie wyglgda to tak 

opis, mozecie mi wierzyd na 

teiedy 

stovva). Mucha moze by£ naszym zywym 
prowientem. Jezeli Gecko nie zje jej 

od razu. b?dzte letete mu wV61 
glowy, do czesu az znajdzie 
nastopezyni? lub zdecyduje si? 
jq schnjpad. 

W caiej grze nie 
podobafo mi si? 
jedynie 
rozwiqzanie 
dotyczqce 
sposobu 
obserwowania gry. 
Mozemy skorzystac z 
automatyeznej 
kamery, ale ta ma 

identyeznq wad? jak w Queen the Eye. 
Automat zmienia po wtelokrod uj?cieP co 

mialo, zdaje si?* dao nam mozliwo^d 
obejrzenia wszystkiego niezwykle 

doktadnie. W praktyce jednak czujemy 
si? jak na karuzell, a w trakeie walki 

caty ten ..bejer" sprawia, ze Gecko 
zostanie wykodezony o sekund? 

wcze^niBj niz dostaniamy oczoplasu. Jezali 
zrezygnujemy i automatyeznej kameryf b?dzie 

lepiej, jednak wowczas do 
obslugi dochodzq klawisza 
odpowiedzialne za zmiah?. 
uj?d, Przyczepilem si? tflk do 
tych kamer, bo jest to jedyne 
rzecz, do ktorej mozna mied 

GEX Enter the Gecko jest jui 
tylko ^wietnq grq, ktora deje 

morze satysfakcji i 
hektaNtry dobrej 

zabawy, Zastanawm 
mnia tylko, do 

jgo jest ona 
adresowana 

Dzieci mm 
w niq me 

b?dq graly - z tego powodu, ze chwilflftii jest 
bardzo mroczna. Starsi z kolei odpuszczq sobie 
ten tytul, gdy tylko uslyszq, ze to 
platformowka. A wi?c, kto pobawi si? z Gecko? 

t^Ahrup Prcducent: 
Crystal Dynamics/UbrSofl 

Wymagania: 
PI66. 32 MB RAM, Win 95, CD 
ROM x4, SB 16 bit 

Internet: h»p://www cryst 

Dystrybutor: 
UbiSoftlel. (049) 0211/ 
3380050 

ald.com 
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Maximum ciSnienia 
Motorhead_ 

Kiedy uslyszalem, ze na moje biurko lotem 
Mm nadlatuje juz Motorhead, pomySInlem, 
ze otD dostano new? gierko w stylu Readline 
Racer, gdzie laceci w kolorowych kostiumach 
siedzg na gomcych silnikach i pgdzg, znstawlajac 
za aobgjedynie swqd palonej gumy. Okazaln sip 
jednak, ze Motorheed to giera, w klfirej 
klapniemy za sterami czterokolnwych maszyn 
rozwijajgcych prpdkoaci, przy ktorych 
normalnemu czlowiekowi zgniotloby klalp i white 
oczkawpotylice.Wrazennzblizonej 
intensywnosci doatarcza wlasnie dzielo z Digital 
Illusions, sygnowane znakiem Gremlina. 

CZARNY IWAN ~ Samochodowki dziel? si? 
praktycznie na dwa rodzaje. W 
pierwszym mamy jazd? po 
krainach, na widok ktorych Lara 
Croft rozdziawitaby buzi? ze 
zdumienia. S? to gry, gdzie 

raczej nie uswiadczycie paneli z dziesiqtkami 
parametrow gotowych do zmiany czy 
modyfikacji. Zazwyczaj mozemy w takowych 
produkcjach walic po bandach i scianach, nie 
martwiqc si?, ze cos tarn odpadnie, np. kolo 
czy glowa kierowcy [Test Drive 4, Monster 
Truck Madness 2), Nacisk w tych mlocach 
pofozony jest na same wyscigi, bez meczqcych 
dla odbiorcow, llzb?dnych', udziwnien. Drugi 
typ gier samochodowych to symulacje. Zamiast 
dzungfi, zimowych lasow Skandynawii, 
wesolych miasteczek, b?dziemy mieli 
..prawdziwe", znane tory caiego swiata. Autfa^ 
zachowuj? si? nieco inaczej, prowadzenie wozu 
bardziej przypomina jazd? prawdziw? maszyn?. 
Znikniemy rdwniez na cate tygodnie w gqszczu 
tabelek, rubryk i statystyk, ktorymi 
zmodyfikujemy wlasnosci pojazdu, co ulatwi 
pokonanie konkurentow (to gry typu TOCA czy 
Precision Rancing]. 

Motorhead, gr? ze znanej tloczni przebojow - 
Digital Illusions, mozemy z czystym sumieniem 
zakwalifikowad do pierwszej kategorii. Gra ma 
przede wszystkim dostarczyc nam sporej dawki 
rozrywki, o co rzeczywiscie zadbano bardzo 
dobrze. 
Juz po odpaleniu plytki poczujecie przyplyw 
energii, gdy na ekranie rozkwltni^szalone 
intro. Super-niskie wozy t ryfctem wyplyn? 
wprost na nas. Ciekawa realizacja, szybkie 
zmiany uj?c, widoczki zapieraj? dech. Intro 
niemal niezauwazalnie zmieni si? w panel opcji. 
Zamiast standardowych okien, ujrzycie wyci?te 
z deski rozdzielczej, pomalowane razqcymi 
kolorkami zegary. To zaskakujqce, ale jeszcze 

bardziej si? zdziwiiem, gdy po ekranie 
przebiegla iskra przepi?cia. Co chwil? ktdryd z 
elementdw na pulpicie zaczyna niebezpiecznie 

drgafi i iskrzyti, za moment nusterka" pojawn 

si? jui w zupetnie innym miejscu. Zanim co£ lu! 
wybuchnie, mozecie zmienid stopielf trudnoM? 
(trey trybyl, poprawid odhidr wizuafny i 
dM?kowy, zajrzed do control, by usfcalid, ktdii 
oblozsme przycisktiw nejbardziej worn 
odpowieda. Ustawienia klawietury s? do£d 
nietypowe. Wszystko co nam potrzeba to 
cztery.przyciski kierunkowe i shift, czyli 
makstmum prostoty. Jsk zapewne si? 
dpmyflliltecie, Page Up to jednocze^nie gsz, 
nstamiast shift posluzy joko hamuiec. Swof? 
drogq grat na klawiaturze w Motorheada to I 
zgoda na ostatni? pozycj? w rsnkingu (za 
chwii? to wyjegni?]. 

W single mamy do wyboru league race (nel&y 
wybrad team], quick, time race i ghost mode, 
to wersji ne PC pojawils si? rdwniez opcja 

Plusy: 

"SwIeiMBKlfr 
•Swieiiisv/iniflirasif 

Minusy: 
■IWUlWJl 113 M 

pajpzdii 
* Troche marmras 

Ocena: 

s 
Humei 07/aa 
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spodziewa£ si? tylko wisder adrenalmy, kt^r 
napgcizi Was na nfi&t?pny ty^ierl grama. Jol 
die mnie, to pet wle^nie efekt;, kttirego 

ftibarrtziai pozqdam w grze.. 

Praducflnt: 

Wymagania: Dyst 
R90,16 Mb Ram, Win 95, DireclX'S D IPS 
4x CD-ROM PCI SVGA le|.{022 

Internet: http://www gremlirt.co uk 

multiplayer, ktdrq zreszt? w redakcji 
gruntownie przetestowalismy. Jezeli macie z 
kim zagrac, wykorzystacie mozliwosci IPX 
oraz Internetu. W tymze moze spotkac si? 
do osmiu graczy. Zanim odpalicie 
odrzutowca, rzuccie jeszcze okiem na 
ustawienia toru. Wybierzcie sobie okreslonq 
tras? tna poczqtku tylko dwie - aby zobaczyc 
inne. trzeba w pierwszym wyscigu zdobyc 
first place, a w drugim przynajmniej pozycj? 
medalowg], okreslcie jeszcze tylko liczb? 
lapsow i mozecife palic gumy. 

Motorhead przede wszystkim oszalamia 
odtotowym srodowiskiem graficznym. 
Zastanawia co prawda pewna sterylnoSd 
tras Edano sobie spokdj i ktlogramami 
pieskicb widzdwj, ktora bardzo przypomina 
Wipeouta 2097, ale na pewno nie jest to 
efekt. ktdry zniech?caiby w jakimkolwrek 
stopniu do zagiercowania, Kazdy szezegdl 
jest odwzorowany z mistrzowskq wr?cz 
precyzjq, Pajawiajqce si? w oddali budynfci, 
drzewa, inne konstrukcje, me wlaz? nagle w 
kadr, lecz rzeczywidcie wylaniaj? si? z oddali, 
Kazdy z siedmiu tor&uyma swoj? atmoster^ i 

odmienny stopieri trudnogci. Zwrddcip uwa 
na perfekcyjnq gr? Swietel, kt6r| Mm 
atcczeniu naturalnodci. Rdwnie sfcrekcyjnie 
wyglqdajq samochody. Po pierwsze, kazdy z 
dziewiaciu. model! jest rzs 

oplyvif^ jakby 
dopiero co wyszedl 
spod r?ki wloskich 
stylistow. Jezeli 
spojrzycie na Titana 
lub Cobre z delikatnq 
liniq poprawion? przez 
3Dfx, to na pewno 
uwierzycie, ze te 
cacka mogq polecied i 
300 km/h. 
Zdumiewajqce 
ksztafty, ktore 
podkresla w trakcie 
jazdy dwiatlo 
przeSltzgujqce si? po 

lakierze zawdzi?czajq 
swojq kies? m.in. 
temu, ze wozy 
zlozono z ponad 300 
polygonbw. To 
wlaSnie dzi?ki 
wysilkowi grafikdw i koderow me zauwazycie 
przeklemah w trakcie jazdy, a jest to 
naprawd? duze osiqgnigcie. Jak zwykle. nie 
ma jednak rdzy bez kolcdw. KiedfSbto 
uderzy o band?, zobaczymy jedynie, zawsze 
takie same, smutne iskierki, ktbre 
pasowalyby raczej do symulacji rozpalania 
ognia prey pomocy krzemienia, Rbwnie sfabo 
wygtqdsj? ilady pozostawione przez 

Po lewej: 
Czy Alfor znowu 

zgubi skarpetkt 
na Mrecip? 

$ 

na m uiqcy woz. jsk p ami ?tact a, vv ipe o u c m tar y | 
podobne probEemy. Pm oszalamiajqcaj grafic?, 
sekwencje zniszczenia pojazdu i niby-ognie 
wydobywajqce si? z kadluba byJy pa presto v 
zalosne, Niektdrym nie spadoba si? zapewae 
rdwniez i toP ze auca praktycznie me moinai > 
rozbid. Byd moze nie byfoby to jeszcze takie 
zle, ale rdwniez kraksy bgraniczaj? si? do 
obrotu a 180 stopni. Czuje si? to tak. jakby 
kta£ przykleit auto do podtoza, ba przeciez mkt 
chyba nie wierzy, ze pa zehaczeniu bakiem o 
slup 2 Ijcznikiem wskazujqcym wia^nte 280 km/ 
h jedynym efektem b?dzie zatrzymante si? 
wozu, Bolidy wymagaj? rdwntez specjalnej 
tochniki jazdy, Wspominalem o tym poprzadnio 
oiio^nie klawiatury. Aby ukorttayd rajd na 
punktowanej pozycjk nalezy zminimalizawad 

posiizf. Jezeli nauczycie si? wcbtitiziC w 
zakr?ty bez bezwfadnego suni?pm, a w zamian 
2 wyczuciem wyci^niecie barnulec i gaz. szanse 
no zwyci?stwo rosnq. Na klawikurza po 
prostu bardza trudno uzy&kad takt efekt - tu 

patneba joyai 

Na kaniec zostawitem satiie «prmacje dla 
muzykofilbw, Jezeli lubicie kavwki w stylu 
Prodigy. Orbital, Chemical B.. rmsicie mied t? 

plytk?, iDstre brzmienia w styiu fchno oraz 
jangle naprawd? mrlo drazniq acho|co 
pozytywnm wplywa caz ns przebiegmwrazenia i 

]*m \ 
Motorhead powinno znalezc si? w Wsszej 
kolekcji, Ta gra jest po prostu diablo dobra, co 
poczujecie na wlasnych ptatach czolowych. gdy 

(^ozgrzejq si? one do czerwanoici. Kiedy 
wfozycte pomalowany fluoreecencyjnq fart? 
krqzek do wystuzonego nap?du, mozecie 

HomerDT/ls 
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Oby do dolka... 
Golf 98_ 

Nf U ROUND 

czywiscie, jak to bywa z 
pnoduktami tej firmy, nie obylo si? 
bez ppzaciachdw”. Po dwoch 
godzinach walki z instalacjq juz 
chcialem zrezygnowac, bo miatem 
dose niezbyt zrozumialych 

komunikatow o bf?dach lub braku reakcji, niby 
dobrze zainstalowanej gry, przy probie 
uruchomienia. Przypadek, albo moja 
determinaeja, sprawity, ze sprtibowetem 
ppjaszcze ten ieden raz,p - dokladnie tak semu. jak 
poprzfldnio, i ydato m * gra ruszyla, Na dysku 

rni to cos okolo 200 MB, ale m ntifeiy 
sje tym martwjd - wybfqpjg rflinghaEnei toatalaq 
kopjujltra dygk 

Po ustaleniu tych 
wszystkich 

U gory: 
Gra w golfa daje nam 
(przMm do monltordw 
manlakom] zludzenie 
przebywania na swlazym 
powlelrzL 

parametrdw 
mozna juz 
spokoinie prze 
do gry, 

wa to 

osptnjffipD szymrnwm 
tafrnpJpPGolf 90 niezbyt jp 

ieiedna to v 

p bardzo prost§ ob! 
;6re pozwalajq bBzpr 
|do yylasnych potr 

oeio tryiidwgry 
d'KlflSOWjlflE m 

tfowlwNnirzt!) 
czICTpodzajeodfimo 
Minusy: 

naluiilae 
nierhyt rcwclacv Ja j 
sfVUkDSc tlzfuraJiri pnv 

Qcena 

Golf komputerowy to temat alary jak same 
kempatery - prakiycznie ad chwili, kiedy 
pawalaty gry widee, mazna byla sable 
jookladafi" chrepawatg pileezka kijem i 
prtibowafi tralit nig da dolka. OczpiScie wraz z 
pnstgpem technicznym programy lego lypu 
siawaty sig caraz lapsze. Najnewsza propnzycja 
lirmy Microsoil w tej dziadzinia - Microsoft Goll 
1900 Edition - jest gra, ktdra goll traktuje 
catkiem prolesjonalnie (lub amatorsko ■ w 
zaleznoSci od wybaru graeza). 

Beerman 

ton 
HEII33 
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Bandyci na ulicach 
Target- 

jednak jest on ciqgle bardzo malutki i dopiero 
si? rozwija (raczkuje?), silq rzeczy zatem za 
rogiem kazdego domu czai si? mafioso z 
"giwerq1’, a kazdy czarny merol na miescie 
nalezy do "kontrahentow" z Bialorusi. W tych 
czasach nasz bohater postanowit uprawiac 

Unmet 07/SB 

m j w nijjicu uoczekalismy sin. Powstat pierwszy poiski przyzwoily Irojwymiapowy "shooter". Polacy 
U j swojogo "dooma" tot zrobit potralia. Target, bo o nioi to Kiowa, powstat w Krakowio i, choc 

to 2 pcwnoscig jedynie zbieg okolicznosci, oie wolno zapominad, ze tuiaj tez zrohiono pierwszy poiski: 
ms (pallia - patrz majowy kompakl do CD-Action), tutaj TopWaro stworzyl cotkiem udana gierke 
Earth MO i tutaj w zamierzchtych juz czasach dziatata prgznie tireia Xlaod, ktdra wielce dla dwiata 
gitr konijHiterowych sip zasluzyia (pamiptacie jeszcze Robbo?). USER, wydawca Polan i Targeta, lubi 
przaciariic aiaprzetarte szlaki i rzucad wyzwanie graczom oraz recenzentooi gier. Wyzwanie to 

przyjplis^y- 
—Margin Kaczmarczvk 

Duke Nukem? 

arget na pewno nie spodoba si? 
wszystkim - to oczywiste. Ale z 
pewnosciq do jego wielbicieli zaliczq 
si? ci, ktqrzy poczuli klimat i pot?g? 
iegendarnej juz gry, jakq byl Duke 
Nukem 3D. Target ma cos z tamtej 
produkcji. Ogolnie go przypomina:^ 

troch? specyficznq atmosferq, troch? grafikiy^| 
troch? sceneriq, "wysublimowanq" 
interaktywnosciq swiata i w ogole tak-w 
calosci, ale po trochu. Pierwsze wraSnfs jest 
takie, jakby tworcy gry (DeLyric Garries}. 
grali w Duke'a, spodobalo si? i nepiseii cod 
nowego, Dcbce pomysly wykofizystaSI, nie 
najlepsze starali si? usunqd, 
mnostwo wlasnych Jyjpi csfcatfrichi 
duzo, ze T.-r;at mimb podobfertstvv;d^ 
jest zu pel mu nowyinri*« 

Nareszcio w Pofsce1 

Jest kilke - wodfoTOfaL 
si? Targetem, ale jeden z’ rnch^ 
najwazniejszy. Otoz po raz 
°kazj? pobi. ,;arS sobie i 
polskich ulicach. placyla 
ptwnicacM bryicach t( 
nas2a gospo-oarka',' nie nil 
nm wspdtczesnych. Niby_ 
strasznie t : :|y„ Juz sam poWj 

, wajdujemy si? w jakimS mre^® 
rfn rouviata, poniewe, ^ 

^poficiera si? swojski widok b^v 
J blokfiw, Skqd my to im , 
ifp* m ,akcja nie rozgrywa si? w>kie}§ 

eb nicy vyilfowei, ate ctii Nie ma rzeczy' 
I ^ainych uijce i btidynki wyglgd'ajq najlepiej. 

| rtt1,ni8szcze^ gorzej. chod nie tak ~£ 
JF™' To zres2ta tez przypomina Duke's; 

I ladn ■ 1 na zewnflErz W idecydowanle 
| ur ,e)SZSf orJ tegoH co w Srodku. Poczqtkcwo jak 
i ;ezj c^n' ^ypatrywalem si? btatym pasom na 

1 PrBszychP znakom przy drodze, ceglom. 
, I vyjpft, widoczne spod odpsdajqcega tynku 

(o mni1 '1iC Po utic8c^ P°za bandytami 
\ 1 spacerujq przechodnie. W 

sfcJL ^ :<?pute oni jw , defikataie rnbwiqc, 
•I ^Qdz ?'■ ^ie °dnii&n| M?zezyzn sq trzy 
' ° ^et ’ j^en. Najcz?§ciej widzimy* 

svyete J 3?0rei marynarce lub niebieskim 
I fiini w, Panien^ w szerej spddniczce 
|n)ie^ Sz^cV piesi hardzo si? denerwujq. kiedy 

4 poistfii 1 1 broni i krzyczq naturalnie po 
| " n^Joz?§ciej ’Prosz?! NieT W sumia iwiat 

w grze przypomina Polsk?p chod z pewno^q, 
gdyby cala wyglqdata tak jak w Ey/i) 
programie, emtgracja hyfoby jedynym 
rozsqdnym wyj^CtM. 

Ugory; 
PnijilptoitfoleKiy..- 

wolny zawbd. Delikatnie mowiqc: "sprzqta". 
Czasami^rfeba komus pomdc przeniesc si? do 
lepszych dwiatow, czasami trzeba uwolnic cork? 
szefa, czego niestety bez ofiar, a wlasciwie 
sporej ilodci ofiar, nie da si? zrobic itp. Na 
szcz?scie "character", w ktorego si? wciela 
grajqcy nie jest tak zupelnie zly. Po pierwsze 

Awidois podobnych do niego degeneratow, po 
drugie zwykle to wrogowie strzelaj? pierwsi, a 
po trzecie zwykle oszcz?dza przechodnidw [po 
_Ljbjciu pieszego komputer wyrzuce na 
8km kom entarz "Oj, niedobrze, Zabity cywil"; 

niegjpdobrze. ) 

t mile jest to, ze prac? Leona 
imozemy wykonywac w trzech 

mamo gre decydujemy si?, czy 
fntjpsem, sabotazystq czy 

■eni Ten pierwszy to typowy 
"v"mbo, dla ktorego Ml6, kafach 

;iq gran&tdvy oraz kamizelka 
:pcfi to" wszystko, co jest 

iia. Sabotazysta to raczej 
[alistq ad granatow, min, 

'^rowsnych z kamerq. 
|b z daleka calkiem niezle, 
fc, aby nie znalezd si? zbyt 

fty Wtedytylko UZI moze 

A ktm j 
jest br 
M 
stpl ^ 

komuoi 
mm 

ifdonim "Hammer'1 
hicago wTodilnf pdlskicb 

ze szkoly za pome trzech 
, j dw dch, n o uoaycielk prd bsj qcy ch 
\L Nie pr^yj?to jego tlumaczert, ze 

ich Polsczkdw. 
iissdw m grantcy z Kadadq 

ipvjpowiedziak !e Polacy to gfupl narddJ. 
trenuje boks w Chicago, {jdzfe btyskawfcznq 

or?, zskodczonq irzykrotnq dyskwalrfikBcjjq za nieczyscq 

ie 1 wstqpuje do Moripes* gdziaj^ykazoje st? bezprzykiadifq 
jag? , biorqc udziaf w WMd oppcjech w Ameryce 

tpuj, do l«Jii C0d,sra»’«it|. bimt udjul« dptreciicb 
Bpojbwych QNZ w kontyngericie wojsk francuskichn 
I zakohczeniu kontraktu w 1996. ^st8'eh^7j2ee7r'0etu 
zorganizowania grupy najeraniWw mai^cych P 
w malym kmju afrykartskim. Ookonuie tego. chociaz jego1 

nonosi duze straty. Wraca sam, zmech?cony postanawia 
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po ulicy. Bez wi?kszych 
problemow miesci si? w 
wqskich drzwiach i calkiem 
chyzo pomyka po schodach 
w gdr? i dol. Szczwana 
bestial 

Gorzej i Jeptej * ciyli 
grafika i muzyka 

uratowad jq przed niechybn? zagladg, Kazda z 
tych posted jest opisans kilkon?a cecbami. 
Najwezntejsze z nich to: zdrowie, site i wiedzai 
Od rich zalezy, jakq strategic natezy wybradw 
grze. 5? bowiem przedmioty i bronte, ktdrych 
nie mozna uzyd, ki?dy jest si? ntezbyt mgdryrri 
(komandos) albo sjpbiutkim (snajperii. 
Sabotazysta tez nie potrafi wszystkiego. Kazda 
z tych postaci moze byd dodatkowo 
zmodyfikowana przez gracza, Przed grq 
dostajemy dodatkawe 20 punktdw, ktbre mozna 
rozdysponowad wedle upodobart pomi?dzy 
wszystkie cechy, 
W ten oto prosty sposdb do gry FPP zawitsly 
szczqtkowe elementy znane z gstunku PPG. 

Mo i dotarlismy do tego 
mtejsca w terete gdzie 
cirzeha co£ powtedziee o 
tym, jakwogble Target 
wygifjda i jak go stychad. 
Program moze pracowad w 
maksymaJnej rozdztetezoSci 
800x600 punktdw w trybie 

Hi-Col or, ale wymaga to rozsqdnie komputera w 
okolicach Pentium 200. Na poczciwej, 
starenkiej juz 166 MMX gra w 640x480 
punktow chodzila tak sable. Oziotelo, ale 
czesami komputer zastanawial si? zbyt dlugo. 
RozdztelczoCd 320x200 punktdw jest, ale to 
teoria. Widad koszmamte mate i bardzo ife: 
Jedyn? zaietq tego ustawtenia jest to, zb w ten 
sposdb gra ruszy nawet rta 4B6DX10G. 

Brudne szyby - czyli interaktywny £wiat 

W grze jest sporo elementtiw 'nlezywyclf, 
ktdre mozna u rue horrid, wykorzystad, zniszczyd 
itp. Lista ich nie jest moze tsk duza jak w 
Quake’s II. ate i tak to co jest powmno cieszyd 
Co oczywiste, moze my tfuc szyby w oknach, Nie 
tylko si? rozbijsjg i trzaskiem, ale rdwntez robl 
si? jako£ tak jsdniej- Ktcd ich dfugo nie myl? 
Mozna korzystad t kei^binko snajperskiago i 
lornetki; a site detonaeji bomby jest na tyfe 
duza, ie niszczy drzwi, przez co nie zawsze 
klueze okaz? si? potrzebne. Najpi?kniej&zy w 
grze jest jednak motocykL Stoi soble niewinnie 
prawie pod oknem naszego mieszkania. Mozna 
wsiqsc i pojezdzid. Nie da si? z niego co prawda 
strzelac, ale specjalnie to nie przeszkadza, 
bowiem w ostatecznoSci zawsze mozna nim 
kogos rozjechac. Zabawne w tym pojefdzie jest 
to, ze “wlezie" prawie wsz?dzie tam, gdzie 
samemu mozna dostac si? na nogach - nie tylko 

Graficznie Target przy pom in a najbardziej 
wepomnranego juz w tym tekdeie wielokmnie 
Duke'a, LJlice, domy, widow i okian prezentojq 
si? Swietnie. tWngcrza budynkdw gorzej ) 
Zdarzaj^ si? tu Hmotywy" bardzrej 
doprecowane, jek np. pokoie biurowe, w 
ktdrych stpjt} kompotery, jak i gorsze - 
mieszkania wygf?daj?ce jak te i let 
5D*tych I knajpa maj^ca z 
kJimetu drewutni. Po stacie, ktore 
spotykamy w grze poza nami tez 
moglyby wyglqdad ciekawiej Tak 
naprawd? to dobrze w grze 
prezentuje si? tylko Jurij, czyli 
podejrzeny osobnik, ktory 
zleca nam kolejn? robot?. To 
nie£fe ubrany go^C w bialym 
pteszczu. Mimo obecnej w 
prodtikcji Usera opeji 
wygladzania, oaly Swot 
jest zbyt "bitmapowyT 
za duzo w nim szaro^ci i 
komputerowydi kropek 
(widad efekt 
pikselnacfi}. Grafika 
generalnie z 
pewnosci? moglaby 

U dolu: 
Target dale hiqMC 
zwledienla mlaslaoa 
molorze. 

byd lepsza. W kategorii 10 punktdw Target 
moze tu liezyd maksymalnie na szedd Imoie 6 \ 

p6li, Co innego muzykal Tutaj nalez? si? brawa, 
Ostre gitarowe brzmienia z wokalem twbrz? 
doskonafy nastrdt Do tego dochodz?: odglosy^ 
na kfcdry skladaj? si? dM?kj wydswane przez 
brort, okrzyki po pdlskti itp. Nawet zlecen nie 
muStmy czytad. Jurij za kazdym razem zrobi to ■ 
za nas. 

Od obrzyna po Ml 6 

0 atrakcyjnoSci 
czynnikdw, 

kazda 

sw^go. Tutaj 
Target wypada 
bardzo 
konystnfe, 
Misji dls groczB 

indywidualnego (o steciowych zabaweeh za 
chwil?) jest ID. Sa dlugie, trudne I trieba si? 
nepocte. PodetJYsnycb osobnikdw nawet m 
najprostszym poziomle trudnodci spotksmy 
sporo i nie wiem. czemu prawie zawsze jest tak, 
ze to oni s$m\m piemsi. Nawet kiedy uda si? 
jakiego^ goders zaskoczyd, to jego kdega 
wyskdezy za w?gla i wypalr w nas, Co prawdd:w 
somie niewiele nam zrobi, bo Szybko polegnte, 
ate mimo to traMmyazId. Pbziomy sq 
rozlegfe. W trakeie fceidej rnisji komputer 
dotedowuje kofejne frsgmenty gry i wtedy 
mosimy poczekaC cate kilkera^cle sekund no 
ponpWne wej^cte". Bandyci nie sq zbyt 
inteiigentns. Co prawda bregn? Bwoim kumpiom 
na odsiecz. ale nie unikajq pociskdv^ i w sumie 
po lekkiej v/prdwie gra zomienra si? w calktem 
przyjemrtq eksterminacj? Trzeba tylko tiwazad, 

PfUjtinn Roemks pBsudomm ^Oesfjtof j 
ur 19.06.1971 r. w Kielcach 
1973 - w wypadku samoahodowym ginq jej 
radzice, wychowywena przez dzrfidkdw, 
zoscaje cztenkiein gengu. Ro rozbidii grupy 
z jej powodu, (zazdrqdfj Wyj&zto z Kiete i 
wst?puje do policjr Bardzo szybko okazuje 
si?, ze wykazuje dozy talent do broni 
strzeleckiej. 

1390 * mistrzostwo Polaki na zawodech 
strzeteckich policji, 
1991 ■ mdrbowana do brygady 
antyterrorystyeznej ]Sko siiajpeiM 
1994 - zwolniona za demoraliznwanje brygady 
[dwa wypadki bojek z jej powodu i |eden postrzal 
kolegi, podezas proby gwattu] 
1995 - zwerbowana do specjalno| grupy 
snajperskiej dzialajqcej na terenie Bosni i 
Hercegowiny, w tym samym roku wpaz z grupq 
najemnikow przerzucona do Czeczeni, gdzie bierze 
udzial w walkach ulicznych o Grozny (po stronie 
Czeczencow), 
199B - po rozbiciu jej grupy w Czeczenii, dostaje 
propozycje pracy od Walerija Tuczkowa - przywodcy 
jednej z rosyjskich organizaeji przest?pczych 

zajmujqcych si? handlem broniq, 
Luty 1996 - mafia narkotykowa zabija 

Tuczkowa i rozbija jego grup?. Paulina 
zmuszona do ucieczki i ukrywania si? 
postanawia rozpoczqC karier? solowq... 

Hlier 07/98 
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3. W# miotacz - Stizela 
[ttoim* substance - pnydatny 
A toiytaasii, pomlt^ntacii 
l ZiMfttatflw s^iii on rt-A 

1, M16; - Amerykartski karabin 
aulo'malyczfiy o sredniej sile 
razema 

2 Mtezaranalni(ilw • Co co 
powytaj pens granalnik 
p&ztfateflcy ^5Ef/^iwac 
ar^iy^duAsodlopiQ^o 

ft Duty mito - Wj^sza 
sfruoa SJnie^tc-Tn&go c.? 

totted eifdw tosJii 
fiij^firaimslyz^ieo (hhvk. 
faZltfe-Hb^urjWr 
jooncicz^iiie WVJn&flitaiTy m 

' pajdntyj 55: 

pBF 
stFzai?W0dmin^UDV4dAyj 

Vto^hbfilM 

3; IJji - Zfyrffotfczi iwoifi 

fia|nto^cznic^i1yon> 

tflGfock- Bstolfltito iVdJMna 
Mi dy^ns Jitb zaieiy fo 

■ tfriose flE^tal^ 
a amvnicja. 

by nie wiijfii na minq lub do mafego 
omieszezB#, w ktbrym w dwbch 

katachemi 

Broni w Targeme mamy caty arsenal, Maturalnie 
nalezy sobte je wszystkie najpiefw odnaleic, nie 
i kaidej wystotlgetqpne w grze postacie 
mapf korzystad* de > tak jest piqknie. Zaczyna 
eiq od jakiego£ kawalko metatowego prqta, 
ktirym nalajy ubit |*er«!Kego bnmlyt?. 
pOZyskujqc vu ten SpOS^b stabiutki pistolecik 
Potem przezW^si^warto w shotguna lub 
obrzyns, albo lepiej Mt@ lub Kalasznikowa. Ja 
bardzo sobie eenitem Ml 6, ale sq rzeczy lepsze. 
Wsrdd nich przede wszystkjm chaingun. 
Praktycznie brod idsalna. No, moze jedna 

a-Atno* 
Producent: 
DeLyric Games 

W)maganm: 
486DX 100,16 MB RAM. CD- 
ROMxl, SVGA PC11 MB. Win 95 

Internet: hitpy/www.user. 

Dystryhutor: 
Hurtownia Oprogramowania 
“USER", tel (012) 6565053 

compl 

Plusy: 
* polskle realia 
•elementy RPB 
• mizyka 
•specvliczny klimaclk 
• sporo Aroffl, charaktery 

do wyhorii 
* split-screen 

Minusy: 
"Odslajp od 

tfzislelszycli wymapari 
dllmapowa nrallha 

Ocena: 

V 
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Nie ma jak w sieci Szczqsliwa siodemka 

"mala" wada: krotko siq nim 
strzela, bo amunicja 
podejrzanie szybko siq koriczy. 
Poza tym mozna przypalid 
gosci miotaczem plomieni, 
paczqstowac granatem 
rzuconym rqcznie lub 
wystrzelonym z Ml6 z 
granatnikiem. Jesli widzimy, 
ze przeciwnikow jest wiqcej, 
warto wypalic w ich stronq 
pociskz Bazooki lub 
zlikwidowac kolejno kazdego z 
daleka za pomocq karabinka 
snajperskiego. Smakosze 
powinni zwrocic tez uwagq na 
pistolet Berreta z tlumikiem 
(ulubiona brori Bonda!) lub 
bomby zdalnie sterowane (maty robocik z 
bombkq na radiowej uwiqzih W sumie jest tego 
sporo, takze nudzic siq nie powinniscie. Jest co 
testowac. 

rano, A o wyzszosci gry z zywymi przeciwnikami 
w sieci nad grq z wrogiem komputenowym nie 
bqdq nikogo przekonywal. To trzeba samemu 
zobaczyc. Jest po prostu piqknie. 

Tak, to prawda. Target dopieno tutaj nabiera 
prawdziwych rumiencdw. Grac w dwie osoby 
mozna przez kabel, modem lub... na jednym 
ekranie. Ta ostatnia mozliwosc w grach typu 
FPP jest absolutnym wyjqtkiem. Monitor 
podzielony na pot - i ognia! Komputer nadqza, 
kolega siq mqczy, niszczqc drugq potowq 
ktewjatury. Jednym stowem - super. A jeszcze 
lepiej jest w sieci lokalnej lub Internecie. Mili 
ludzie z DeLyric Games uruchomili dwa serwery 
rnternetowe dostqpne za darroo (bulisz 'tylko" 
za koszt polqczenia), Jedee i nich dziaia w 
Krekowie fvirtuaLtarget.pU. a drug! w 
Warszewie (qdnet.target.pl). Oba majqjednq 
wadq: wieczorem jest siq tarn bardzo trudno 
dostatf. RdwnoczeSnie ''obsluguje" grq 15-tu 
grgczy - trochq malo. W chwili, kiedy czytacie 
ta slowa, bye moze jest juz lepiej. Jesli nie, to 
ratfz$ sprdbowac wczesnym popoludniem lub 

To ocena, na ktorq Target z pewnosciq 
zasluguje. Dzieli go sporo od mega-gier FPP 
typu Quake, ale ma w sobie to cos, co zmusza 
do gry przez co najmniej kilkanascie godzin lub 
dluzej, jesli wiemy co zrobid, aby podpiqc siq do 
sieci. Na pewno byloby wiqcej, gdyby 
dopieszczono jeszcze trochq jej grafikq. To chyba 
jedyna jej wiqksza niedoskonalodd, 

Maciej Koziet ksywa Iniymer" 

ur. 22.04,1961 v/ Kacowicacb gdzle 
ukonezyt TqchnJkum Gdrnicze, 
1979- podejmtije pracq w Kopalm 
HWu]ek \ gdzie po raz ptemszy 
spotyka siq i materielBrni 
wybuchowymi, 
1981- zajmuje siq produkcjq 
bomb i petard na potrzeby 
podziemia Solidarnodciowego, 
1982 - aresztowany i 
wydalony z kraju do Izraela, 
gdzie zostaje zwerboweny do 
Mossadu, 
1982- 84- przechodzi 
wszechstronne szkolenie w 
obozie Bad Toefz, h 
1984-88 - organizuje seriq 
zamachdw bombowych na 
przywddcow isfamskich organizaeji 
terrorystycznych, 
1988 - zdema&kowsny przez irackfego agenta 
trsfia do wiqzienia w Bagdadzie skqd ucEeka w rok 
pd^niej, 
1989 - wysadza m powtetrze samochdd agents, i 
winy ktorego zostal zdemaskowany. Niestety w 
tym czasie jego przewnik zostal zwerbowany 
przez Mossad, dlatego za samowolne dzialanie 
zostaje wydalony. 
1990 - po obaleniu komunizmu wraca do Polski. 
Kontaktuje siq z nim mafia z Wolomina, dla ktorej 
organizuje zamachy bombowe. 
1996 - po wykryciu bomby w swoim samochodzie 
postanawia rozpoczqc karierq solowq ... 

Mumer 07/Sfl 
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r Nowy, wspani 
The Feeble Files_ 

mieszkancow 
planet klasy Bp 

ktorzy jeszcze 
po prostu nie 

wiedzq, jakie 
spotkalo ich 

szcz?scie. Sqjednak 
uwazam za obywateh, 

chodby im si? to me 
podobolo. Ale bez obaw... 

spodoba im si?, spodoba... 

Codzienne zyeie bezklasowego 
spoleczeristwa Omnibrain* 

■zorganizowane jest pvm Ministerstm - 
Ikazdy obywatel musi odbywad siuzb? wjjednym z 
nich. Najwezniajsze jest Ministersfcwe Kontrali. 
stworzone przez samago QmmbralnB* isfciilejflGe 
jedynie po to, by chronic cbywstell przad 
ziowrogimi wptywami Wiadomych Sfl, pragnqnych 
zaklocirt funkcjonawanie idsslnej 
GmnispolecznoSm. Pracowmcy tego Minis terstwa 
to bucfzqcy postrach * i $mm\ - Wymmsm 
Oczywi^cie spoiegliwy czlonek OninispdleczribGnL 
ktbry nie pcddeje si? wptywom Wrogiej 
Propagandy, nie ma si? czego obawiad fnlestety, 
wi?kszoSb si? obawis, go jedynie dcwodzi iek 
gt?bokrs jest potrzeba istniania tego 
Ministarstwal, limy element organizacjf tego 
"paristwa" to Ministerstwo Przesfucbari, 
odpowiedzialne za przesluchenia potencjdme 
podejrzanych obywateli. Poniewaz wszyscy si 
rbwni [choc niektdrzy rdwniejsdl, wszyscy sa 
jednakowo podejrzani, ale oc2ywi$cie spolegkvy, 
przestrzegajqcy prawa obywatel pqddaje si? 
przesluchaniu z entuzjazmem, bo moze w tan 
sposob udowodnid swojq absolute lojalna'&d 
ideom Omni brains. Nicktbrzy twiertfcq* ze t 
pnzestuchart abywatele wychodzq lekko kotowed 
ale to oczywiscfe plotkit o ktdrych natychmiast 
nalezy meldow&G gd^B trzeba A tneba, psi&koSd, 
trzeba... 

Istnieje tfi Mlnisterstwo Badab, obarezone przez 
Omnilorda u5wJ?conym zadaniem polepszanra 
zycia cbywateli przez apmowanie nawych 
Bpecyiiw (chemiczoychl poprawfajgcych humor i 
nastroje, oraz Ministerstwo GalektycznBf 
NiepewnoSci, w gestii kttirega jest 
odpowredziBtno^ za to. by tereny GolaktykL 
ktdre nie zostaly jeszcze zasynulowene i 

Gmnibrain Company rozwljaly si? w 
mozliwy do prayjqcia spostib W 
adpowleHW czasie nie stowarzyezonym 

planetom zlozq wizyt? Galaktyczne Sily 
Zbrojne, ktdre braterske naktonlq ja do 

zdecydowanej wspblprstw Oj tak! Nte nalezy - 
oczywiScie! - uwazsd tego za egresjq. Slovvo to 
generalnie jest w OmnispotecinoSci nieznane. 
Agresja - jako taka - w ogblew zarzqdanej przez- 
Omnilorda Galaktyce nie wystqpbje i wyst?powad 
me moze. Obcych po prostu u^adsmia si?, jek 
doskonale b?d?is im si? zyto w OfanispnlecmoSci, 

Mam przygoddwhi. Moze dlatego, 2e uwielbiam 

dobra lektare. o zabawa z tym gatunkiom gior 

przypomloa oioco czylanio kslazki - poznajg 

tabula gry, przygotowana dla mnie przez 

autortiw. Lubie gry labularne takza za to, za 

twdrcy cheat aia cheat zostawiaja na nich pigtno 

swaj osobowoiti w slopniu moze najwigkszym - 

gra Ksitfe i Tchdrz mogta powstat tylko w tirmle 

Metropolis, ktbrej zatoZyclale (prawda, Adrian?) 

maja doit przewrolne poczucie humoru. 

Wazalkiago rodzaja strategie, przy ktdrych 

pratuja kilkusetosobowe zespoly "liczne, tajne i 

dwaplciowe" - wystarezy chotby obejrzet listg 

twArciw pierwszej lepszej, np. MAX - nie bardzo 

juz potralia pokazat oaobowoit projektanta, a ja 

jeatem jak ta aieszczailiwa bomba wodorowa z 

opowiadaaie Tali Kupfelberga - luhie kontakt z 

czlowiekiem. 

El General Magnifico 

wyjqtkowo sprawniel. A potem zaczqlem oglqdac 
intro. Oglqdatem... i oglqdatem... i oglqdalem... a 
byto drahsko dtugie. Ale dobre! 

Bohaterem gry jest homanoidalny stwbr o imieniu 
Feeble, zyj^cy w doskonale zorganizowanym 

spoleczertstwie. Jest to spoleoznofid 
zarzqdzana przez rviejakiego Lorda 

Omnibraina, kochajqcego swych 
niewdzi?cznych poddanych i 

uwazajqcego wszystkie formy 

zycia za 
obywateli - 

nawet jesli jeszcze o 
tym nie wiedzq. 

Omnibrain troszczy si? o nich 
w sposob dla nich najiepszy i 
najpefniejszy z mozliwych - choc im 
moze si? wydawac inaezej [i dose 
cz?sto - co stwierdzic nalezy z 
zalem - si? wydaje). Dotyczy to 
rowniez "niezasymilowanych” 

Wprzygodowkach dobre jest 
jeszcze i to, ze do ich 
powstania niekonieeznie 
potrzebny jest sztab ludzi - 
moze je praktyeznie zrobic 
kiiku zapalencdw - czego 
przyktadem znow Metropolis, 

Bywa tak, ze pojawia si? niekiedy gra doskonata, 
zrobiona przez nieznanq nikomu firm?. Tak bylo 
kilka lat temu, kiedy Adventure Soft wypuscito na 
rynek Simona Sorcerera. Rzecz byla 
zdumiewajqca, bo na malych trzech dyskietkach 
miescilo si? mnostwo lokaeji, a sama gra mogla 
zadowolic najwybredniejszych wielbicieli: 
doweipna, ze swietnq grafikq, petna 
najrozmaitszych aluzji, jakich nie powstydziliby si? 
komicy z grupy Monty Pythona - jednym slowem 
rozkosz dla podniebienia. Po mniej wi?cej roku 
chlopcy z Adventure Soft wypuscili Simon 
Sorcerer 2. 
Gra nie 
zawiodfa 
oczekiwan 
koneserow - 
byla rownie 
doweipna i nie 
mniej urokliwa 
grafieznie - muzyee 
tez niczego nie dato 
si? zarzucic. 

Ten nieco przydlugawy 
wst?p potrzebny byl mi po 
to, byScie, d regie dziatki, 
poj?ly, z jakim drzeniem serca 
wziqiem od Szefa (Oby Zyl WiecznielJ 
purfefko z grq Feeble Files. Wiedzialem, ze 
zrobita jq ta sama firma, Adventure Soft. No, 
no... powiedziatem sobie. Spojrzmy... 
Zapuscilem wiernego Pentiums i niezym 
lemowski rycerz Matrycy Cedek 
uruchomilem instalacj? gry [przebiega ona 
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Tych, co tego nie pojmujq, nalezy - chocby sit? - 
oswiecic, bo blqdzq w ciemnosciach niewiedzy. A 
nie masz gorszej niz niewiedza rzeczy. 
Omnibrain jest wsz?dzie i obserwuje obywateli 
nieustannie, by uchronic ich od szkodliwych 
wpfywow buntownikdw. Chroni ich tez przed zlymi 
emocjami. Jakimi? No... w gnuncie rzeczy 
wszystkimi, bo wszelkie emocje sq niezdrowe - 
oczywiscie poza zachwytem, jaki oczywiscie budzi 
w obywatelu perspektywa sp?dzenia kolejnego 
dnia we wspanialej Omnispolecznosci. Zycie 
obywateli jest regulowane Dyrektywami - zbiorem 
zasad tak logicznych i przejrzystych - choc jest ich 
kilka tysi?cy i niektorzy szemrzq bezczelnie, ze nie 
da si? przejsc z lozka do toalety bez naruszenia 
przynajmniej kilkunastu - iz buntowad si? 
przeciwko nim mogq tylko idioci lub osoby o 
zdecydowanie aspolecznych sktonnosciach, 
ktorych trzeba si? pozbyb ze spoteczeristwa dla 
jegoMylqcznsgD dobra* iliegbawiejcie si? - nie sq 
zabijani kto z was mdgl popped o takiej 

Y okrijpno^ci1 WysyfflR 6 czym to ja... Aaa... 
PotojB si? ich po prostu Przymusowej 
Psychicznej Restrfc’yzaqji, Qc*ywi3eie lojalny 
obyvHtal, ktdry odkrywa u siebte momenty 
sprzfcriwu przeciwKD Pyrsktywom, powinien sam 
Muzjastycznie zglat^si? rrn Restrukturyzaq?, 
a jesli tego nie czyni, dostarcza Wymuszaqzom 
dowodu na to, \i w pelni zasiuguje na koniBCzny \ 
niezb?dny przymus. Zbieranie informacji o 
Omnibrainie jest zabroniqne § moze spowodowad 
nieproszort? wizyt? Wymuszaczy, kttirzy wtedy 
/achowajqsl? naprawd? niemito... moze si? tez 
(oj* mozeJ1 skoriczyd Przymusowq 
Restrukturyzacjq... Mimo niewgtp.lKvych korzydci, 
nikomu tego nie zyczymy... W idealnej 
spolecznosci zyjq jednak fed nostiu zdecydowanie 
aspoleczne - meittfrzy nawat twierdzg, ze dziafe 
jakied Podziemie t Buntownicyl Przeezymy temu 
zdecydowanie... choc moze zialem... Zabawne 
jest, ze Buntownicy zwracaiq si? do siebie per 
Imvarzyazu". 

Bohater gry, beztroskf srslawiia Feebfe. jest 
pracownikiem Wydzialu Inakowania Rtondw 
Ministerstwa GaiakLyczrmj Wiepewnodci - do jego 
zadari nalezy wypalanie mnWto w zbozii 
(Archiwum X! Archiwum X!) silnlkiem swej 
rakietki, co powoduje wsrod ludnogei planet nie 
stowarzyszonych powstawoniMiwacznych 
plotek, korzystrych dla Kompanii tehodzi o to, m 
pod wplywem takich akcji nikt pdiniej nie traktuje 
powaznie doniesieii o dziwny.ch latajqcych w. 
Kosmosie pojazdach; oczywiscie do czasu wizyty 
GSZ; wtedy jednak juz jest za jfiftho* J * pewnego 
dnia podczas powrotu do domu nieco naraznibial r 
popelnit kilka wykroczen drogowych w pasie 
asteroidow. Wszystko dig tego, ze da! si? upoit 
demonowi szybkosci... i /awterzyl wske^ikom 

| Ech! I odtqd jego zycie staczs si? po rftwu 
pochylej... 

Od tej chwili gra jest cala Lwojp, B?dzie$z 
animowaf Feeble'a pakujqclp w coraz to 
zabawniejsze [i groJniejszelprapaty fte 
bohater w miar? rozwoju akcji trafis w ceraz to 
nowe towarzystwo, poznaje;ku!isy spolecznosci i 
odslania si? przed nim coraz bardziej przerozajqca 
prawda... Pozna wi?c zbumowonego agenta 
Kompanii, majora Bensona, Przywdtfc? 
Buntownikdw, Mandrina, swietn? babk? Iw 
wolnych chwilach bjntowniczk?fpelores„ 
krzywonogiego zbuntowanego tetrykai * 
Buntownika Dziadunia, zwariowaneg^iaukowca, 
tajnego agenta impresjonist? i kilka robottiw, i 
ktprych najzabawniejszy jest manrakalr>y zabdjco 
SAM. B?dziesz krqzyl po rozmaitych plaiiffi|p)4 
(ponad szescdziesiqt rozmaitych lokacjij* 
poznawat nowe, nieslychanie barwne iwiaty, 
wsz?dzie snujqc nici spisku i adratty. W wolnycb 
chwifech b?dziesz tez poznawal cmt lepiej 
OmnispotecznaSb. USmiechmj si? wi?d i - chodby 
nrekraniekomputera -bdwiedf 
Qmnispoteoznodd,, zanim ona odwiedzi Cieble! 

Podczas gry w kazdej chwili mozesz skorzystac z 
podr?cznej Wyroczni, ktora jest zbiorem 
encyklopedycznych wiadomosci o Kompanii i 
przedstawia je nam w sposob niezwykle 
przejrzysty. Zaglqdaj do Encyklopedii jak 
najcz?sciej, bo wiele moze ci si? wyjasnic! 
Wyrocznia jest tez manipulatorem twoich 
znalezionych w czasie gry przedmiotow. 

Gra ma bardzo przejrzysty system sterowania 
myszq typu point & click (pokaz i kliknij], Istniejq 
dwa systemy wskaznikdw - oba zabawne i dose 
logieznie ulozone. Niekiedy b?dziesz mial okazj? 
posterowac SAM'em, wyposazonym w nieco inny 

przyklad znaeznie lepiej zapami?tuj? informaeje 
przeczytane niz uslyszane. I szybeiej je sobie 
przyswajam. A chyba nie jestem wyjqtkiem. Wada 
niewielka, zresztq roznie odbierana, ja jednak 
b?d? si? upieral, Niedobrze jest, kiedy twdrey gry 
za mnie zdecydujq - ma widziec teksty czy nie. 
Pachnie mi to Omnispolecznosci?. 

W sumie otrzymujemy bardzo dobry produkt, 
doskonale opracowany, doweipny, peten 
przewrotnego humoru, doskonalych i zabawnych 
animacyjnych przerywnikow na czterech 
kompaktach, 1 niecierpliwosciq b?d? oczekiwal 
nast?pnej gry Adventure Soft, zwlaszcza ze ma to 
bye trzecia cz?sc przygod Simona. Ba! 

Producent: 
Adventure Soil 

Wymagania: Dyatryhutor: 
Pentium, 16 MB RAM CODA. Sfupsfci GA, 02-495 
Windows 95, Karla dzw.,CDx4 Warszawa, lei. 022 66-777-55 

Internet: hltp://www.adventuresoll com 

system wsksinikdw, rdwnie jednak latwy do 
opanowania. Wszystko to dzieje si? w niezwykJe 
barwnej soerterti. ze swietnie opracowang graEikg, 
Na kezdym ekranie co§ si? dzieje, poza oczywidcte 
gldwnq, antmowanq przez ctebia; akqg. To wladnie 
jest iwietne - Swiat Qmnispofecznosp zyje. bawi 
si? i pracuje.,. masz wraienie jego realno?d. W 
ntektdryeh przygodowkach, nawet tych Ispszych, 
bohater poruszal si? jakby w prozni - spotykal 

tylko te postacie, ktore 
mialy wplyw na losy 

gry. Tutaj 
niekonieeznie... 

ale za to 
jakze 
prawdziwie. 
Wszystko 
ilustrujq 

swietne 
efekty 

dzwi?kowe i 
doskonale 

dobrane glosy 
aktorow - jest 
ich okolo 20- 
tu i rzadko 

rza, by jeden 
wi?cej niz jeden 

glos - co oczywiscie dobrze wplywa na 
odbior, Koniec ze zduszonq i niezbyt wyraznq 
dykcjq. Sam miod. 

Na zakonezenie musz? niestety z obowiqzku 
wspomniec o wadach gry. Jedna z nich to spora 
trudnosc prezentowanych przez autorow 
zagadek. Sami twdrey w instrukcji obslugi 
uprzedzajq, ze graezowi zdarzy si? niekiedy 
utknqc. Przygotowali wi?c Ksiqzk? Podpowiedzi. 
No... nie jest to rozwiqzanie, jakie zdecydowanie 
bym pochwalal. Ale, jak mowili Rzumianie, de 
gustibus non disputandum est, Nie dyskutuje si? 
o biust... gustach. 

Drug? dolegliwosciq jest brak opeji wyswietlania 
tekstu. Wytykam to tworcom gier z uporem 
maniaka, bo sam mam niekiedy trudnosci ze 
zrozumieniem niektorych tekstow, zwlaszcza jesli 
- jak to si? cz?sto w grach komputerowych 
zdarza - niektore firmy zatrudniajq do podkfadania 
tekstow aktorow "profesjonalnych inaezej”. Nie 
kazdego stac na to, by do gry zaprosic Malcolma 
McDowella. Wi?kszosc ludzi to wzrokowey - ja na 
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Czerwony punkt 
Emergency: Fi .qM ers for Life_ 

Tym mem imlesi wstp niewlslto, m dosti 

istolna dygresia. Oodam jeszcze (na 

pocieszenie), zb wiqie sip ons tiartlzo scislB i 

przechodzp do raczy. Itltt: ospciwde oieczpsio 

zifarzs si|, aby sama aazwa jakiegoS 

„komputersweso" twdrcy mowlla lak wiele a 

jego (z zalozenia rozmaitych) prodoklach, jak w 

przypadkn TopWara Interactive I „jaga" dzieci. 

Ha, wipkazapfi Epaczy wie jni, o czym mydlp: gry 

te pasiadajp jak gdyhy diva oblicza, rozne jak 

dwie mashi w teatrze: jedna z nich - la 

placzp... bpdz po proslu uieinllosiernie 
akrzywioaa • to, oiestaty, wykoiiczenie w 
realizacji swielnegn zazwyczaj poaiyslu... 

Gem.ini ~ 

& o, koniec dygresji* Przechodzimy 

ii 0 lio giownego punktu dzisiejszych 

I ■ obrad. Tak jak juz zostalo 

I pnwiedziane, po samej nazwie 

i! I TopWaifi mozna spodziewac sip 

™ niezlego pomyslu i me najlepszej 

jego odpciwv. Dokladnie tak samo (wypisz, 

wyrnaluj) ma sip sprawa z Emergency: Fighters 

for Life - zupefnie jeszcze swiezutkq i - nie da sie 

ukryc - niesamowicie itrakcyjnq (za wyjatkiem 

„tl3'\ czyli: jej grafiki) .symulacjq dzialan sluzb 

speciality,ch w obronie zycia"... Hm: okreslenie 

„syinulator” jednak w tym ujpciu NIE oznacza 

mozliwosci wcielenia sip w nilota takiego czy 

innego wehikulu; wskazuje SYMULOWANIE 

(odawanie) przebiegu tragicznych i zwykle 

bardzo groznych zdarzeri, jakie potencjalnie 

mogp miec miejsce w naszym najblizszym 

srodowisku; tym, ktore czlowiek zwykl okreslac 

jako Mprzyjazne\,. 

I rzeczywiscie, jest ono przyjazne. No, 

przynajmniej do chwili, gdy nie namtesza 

Cumyslnie czy nieumyslnie) sam czlowiek. Nie da 

sip bowiem ukryc, ze wipkszodc mozliwych 

wypadkdw drogowych, katastrof lotmczych 

(tych z setkami zabitych), ba! - nawet eksplozji 

nuklearnych spisac by mozna na konto 

„obywateli" Ziemi. Ludzie ludziom gotujp ten 

los.J No tak, gdy zas dojdzie juz do jednego z 

lego typo spektakularnych wydarzem me 

pozostaje nic innego, jak udac sip aalopem w 

kierunku najblizszego telefonu I rozpaczliwie 

drzpcq rpkq wykrpcic (bpdz wystukac) nuirier 

strazy pozarnej, policji, pogotowia 

ratunkowego, saperow, wojska, Kawaleni 

[„Kawaleria przybyla na ratunek,i 

Po prawej: 
Jeilna z naiiirzyiemnieiszych 
misji w yrze, Udzial w niej 
liiorg: snlDlowlecz n\m 
rannv lurysla. 

wszystkiego, co tail jeszcze przyjdzie do giowy.^ 

U nich zas zapali s p skczna 

czerwona lampka, rozlegnie 

sip wywotujqcy ciarki dz 

sygnalu ratunkowego, i 

wlasnie oblani kawq 

fiinkcjonariusze wyv/otan 

sluzb. klnpc poci msem, 

zasuwac bpdq w kiergnk 

najblizszego mobiinego 

transporters.^ Taaak, 

Urocza i pelna patosu 

seem Ale gdzie w tyiW 

wszystkim miejsce na 

Grsczfi? A no, jak zwykle 

posrodku. To on bowiem 

jest w przypadkn 

Emergency Jtfgbosseffl 

caiego teatrzyku; to on 

rzqdzi tak ludzmi, jakl spr’zptem. to wlasnTe^ 

odpowiada za zycle poszkodowanyeffij 

ratujgcyclm., A jak wiemy; jm wipksza vjjtgdza 

tym wipksza zwiazana z nip odpbwiedz^^'z 

Emergency w rzeezy samej znaeznie blizsze jbhi 

zaszuflaclkowama do strategii czasHB 

rzeczywistego niz do wspofflianycn juz 

symulatorow, To bowieitiiglbwnie i^ffi^™jqcy'' 

zegar bpdzie glownyn wrogiem przedslpwzipcia 

(co nie oznacza, ze gdziemBoku ^anu 

wyswietlony bpdzie timer, choc i takie misje sip 

zdarzajp, J, Wynika to z same], rzeklbym, idei 

wypadku: nieczpsto zdarza sip, by uplyw czasu 

nie mial wpfywu na poszkodowanych; 

przeciwnie: zwykle im szybciej* .tym leplej... Co 

zresztg odnosi sip nie tyjko do krwawien, ale i 

poparzen. „podtonipc" czy doposzczalnego 

qb7pma JiFllSSpnn tez Grajqcy bpdp musieii sip 

miarp sprawnie (czytaj: 

calym poslanym nl'plac 

gierze ■ 
jednakten 

iako pierwsze-rzuea sip*\A 

EmergencTjest render otfenai trawmErwe 
intro, ukazujqce [choc nie do koto) katastrof 

samoiotu. Jest to o tyfe dakay/e (sam fakt 

istnienia intra; me katastrofa!), ze Cbafosci 

zostalo zr obi one przez ludzi o mocno swqjsko 

brzmiqcych nazwiskach. Do rzeczyTjednak:' y 

nastppnie pojawia sip. . kolejne intro - tym 

razem jednak odnosi sip god bezposrednio do 

pierwszej misji: oto Vi/idiijjiy motocyklistp- 

samobdjcp (on co prawda nie chciai, ale takie 

sprawial wrazenle), Srt6njstajMp sfcfflovvac 

nagle pojawiajpcg sip w polujWdzeni^B 

przeszkodp w postaci cipgnikmMezywiscie nie 

udaje mu sip to i... ano tak - zaezyna sip zadanie 

dla naszego’ltb'igbossa".., Na mqpM ktora 

pojawia sip zaraz po incydencie widnieje 

czerwony punkt stanowiqcy z grubsza miejsce 

wypadku. Oprocz niego na planszy zaznaezono 

lokaiizacjp naszej hazy cz®- tPjuzmiaGb pb-zniej#-* 

baz, Bpdgc w' garazach bM^biaramy 

jednostkp Cpojazd), ktora moze wykazac swg 

przvdatnosc w warunkach polowychBiptro 

wyzej dobieramy do kompletu personel i 

kliknipciem „start” posylamy go w boj Mzasem 

i spfzymierzonq z nim smierctp,.. Juz na pep 

poltcjanteiifzawracamy nfdjezdzajpceoHPne^ 

(bo cy.wilne) samochodyt gdy tymezasem 
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Plusy: 
• nielypowe ujecle RTS 
• niesamowicie ciekawy 

• szczegolawa grafiha 

• zbyl mato dzwiekow 

□cena: 

Numer Wii 

— 

mostem pptom 
w naioefnleiazuiB iVa,ie 3fTibulanss dowojq fakarzy i 

; ... .,iSzy. Lera na tym mekcnfec: jak si? 
*!', i rozbitego motooykla wycieka paliwo 
. "' .'Jy poiSiSeOTskompletcwany czerwony 
te()ii ’.-misras na misjsoa wypadku, nanny 

, ..ifciista kopie w katendarz... C6z, wszystki 
0(j[). Sif 2byL wolnn. Co crekawe. za drugim 

dj, . !Bm do misii jrobilem w«ysr.kn jak nalpzy 

(do iiiiii) punktu), po czym - potfchodzac 
str- >m do lezfjcego w kaluiy beitzyny 
jp ate" - wysadjrilam iqh obydivu (wraz z 

’alio utezlQ czsScia ococzenifl) w pcwetree.J 
1 i!em ile tym rozarn? Orobiazg - nie 

£ somochodu gaSnicy pianowej Ot, 
• .istka . Tym n'r-myin misj? t? 

yyyto dam trzy rszy. a - nie 
joflt o!'-i r njprostsza z mozliwyc 

, uozoatatych flacznie pelna 30-tkaT 
sE8Ip ■ ■ • ato. G6z fioRffiio rriewKiBtly dojdg 

inne jubzcze ie&jMtfci fPQQfliL^laSmych 
modeli) /vymjpfatiycknatycnmiastowej opieki 

lekarsf.1 j droga, ktdrg 
mozns doiaateaiWo mieis^aanzenla bedzie 
zawa! -'bo - cdgorsze ■ w ogdle jej nie 

bgdz«: ■ 

. d!a graczy, calg scene rig 

toncwym! Jednym slowem: chaos 
oczege wyrazema 

akc|i rr' i-vicro w ciekawym ujgclu .oktem 
: : jzieiczoici... 800x600. To pozwaia 

»i rain 

aksze c. 1 malo. a rana -.preyktadaw-- 
pozaru 11 Jiqcych si? po^rtid plomceni ludzi 

. .oaWajqcy ste Judzra z rozmeityrti 
i:q cemu @00% straiakowi 
m w lesie me ma hydrsntdwNn. 

jertflak^amfestanEe toyest rzeczg 
bardzo cootturefn? i bsi'dzo no mrejscu (tak 
bowfern wygjqdaj^ sceny typu akcji): 
fekkoMok szczeoblowa Jest yrafika i swietny 
fOtakf) diwl?k; to jednakEmergep 
niestety - wymage ■kilko usprau 
wszystkim bardzo dotkliwie dajG si? tu 

znakfbrak mniej^ej mapki 
inne) m&tc#ezybkiegt) przenoszema si? 
PfipSfflv ieraficami mapy (na ^twpiawin^ 
si? posilkif 0 rozgrywajqcym si^ zazwyczaj 

rpogrodku pandemomuin. Ten ‘rrtS^Bient 
ESUwazalny misji 
(przesuwania mySzq i scroll ekranu przez calq 
chyba kraine geograficznq nie jest rzeczq ,jaka 
pbwinna mied miejsce przy wymaganej - i 
ocenianej! - dynamice dzialania), swoje 
apogeum osiqga lednek dopiero w misji, kiedy 
to rzek^ plynie sobie pi§d odrobin^ 
nadtopionycb osdb. my idi musimy byifi - 
fednodze^nle! - na dwdch krortcach ekranu: i 
jednej bowrem strony nalezatoby przscie? 
biegad strazakami i rzucad Ma 
ratlin ko we znajdujgcyiri si? w 
obliczu mokrej dmierfti 
poszkodowanym: i drugiej: 

ie przy goto wad przystan 

pr?cip onwansd ‘ “ 
milosiernie nie wspomrs? 
gra dla cierpliwych, lecz 
.v/yposazonych " przez 
Ifeur? w zngkomity refli 
Druglm i mankomentOw 
uczepi? jest.,, grarika, Owsiefri. 
jest one barrizo szczegdlowa i #w 

jedriak wpazenie. jakie 
sprawia 

rffiLi y-;R»y 

'obiqcy iqwict halas. a w dodatko - na 
s otek myuifitjo polecenia - zjawaajqcy si? nagle 

r3amyn. iku pobojowiska trenaport z 
nie jest tym najban 

poziTdanym. Co rpi 
ej przeze mme 

i - drazni rdwniez pewna 
oSZtywnodd" onimacfi: 
zdflrzi si?t ze wielkie 
ci|zartiwe samochody Eat. 
chociazby Mercedes 147^ 
metro wg drab in 
zawracajq w miejscu,.. 
Zreszt?, tak gwoti prawdy 
- rdwniez i renderowane 
filmy rai^ tq nremitg 
sztywno^cig... Jako si? 
rzekfo na pocz^tku - 
wykonczenia oprawy raczej 
typowe dla Top Ware... 

niepewnosc i zarazem nieodparta ch?c 
zobaczenia tego, co b?dzie dalej, i chyba 
rowniez pragnienie przetestowania siebie 
samego, sprawdzenia, jak tez poradzilibysmy 
sobie w TAKICH warunkach... Oczywiscie jest to 
zaledwie .tsymulecja'\ ale..- Ja w kazdym razie 
przesiedzialem nad gr? peine dwa dni, i gdyby 
nie absolutna konieczno^d zaj?cia si? czyms 
zupelnie innym - pewnie siedzialbym nadal... 

Producent: 
TopWare Interaclive 

Dystrybutor: 
TopWare 
lei (033)124094 

... Co nie oznacza zresztq, ze dyskwalifikuje ono 
w zdecydowany sposob ..giercowalnosc" 
Emergency. Skqdze znowu! Jest to produkt jak 
najbardziej udany i w pewien nieokreslony 
sposob... wr?cz niesamowity! Wtasciwie ci?zko 
okreslic, co jest w Fighters for Life takiego, ze 
przyciqga do komputera niczym magnes... Na 
pewno jest to wrazenie smakowania czegos 
nowego (jakby nie bylo: zupelnie 
niestandardowe oblicze Real Time Strategy], 
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przeehodzifem ten etap, z rozimfem rue 
porieszyJ&m dziewczynk?. Efe^Btiaki, zi 
bdiatgr dostat w zqbki od j^^Kego 1 
ilfflRp. PGtlstewo'Are^prtleTn|Qa 
0C2ywJi§C": 
JlfiMt nie jest to prosT^^^P 

n pozostaje tylkc 
obydws Swlety* 
zadenie to 

3 Warn, 

Wacki na 'Start t 
dzreeipcia. Aby rozwrqzad t? przykrq sytua 
daiem jej czym prpdzej lalk?. Kiedy jeszcze n 

WACKI Kosmiczna Rozgrvwka 

ze moj 
tatusia 

Przygoda moze miei ndzne Imlg, a z jej wyglqdem 

to jeszcze dziwniejsza aprawa. Dla Edka I Franca, 

mieszkaftcdw asiedla imienia XXX-lecia PRLu, 

ktopzy wtasnie uporali sip z mature, przygoda ma 

na imiy Aargh i jesl zupetnie zielona... 

CZARNY tWAN 

ielona, zwalista sylwetka z jednym 
okiem typiqcym z balonu 
przypominajqcego gtow? 
wyplyn?la nagle, niczym niezywa 
ryba z pobliskiego jeziorka, 
wprost na naszych bohaterow. 

Nie wdajqc si? wiele w szczegdty, dopowiem 
tylko, ze chtopaki dostali od zielonego osobnika 
propozycje nie do odrzucenia. Na rodzimq 
planet? stwora, zlosliwym zbiegiem okolicznodci, 
nadlatuje olbrzymi meteoryt, a jedyne 
urzqdzenie, ktore moze temu zdarzeniu 
zapobiec, znajduje si? w r?kach terrorystdw. 

jmowego Czasoprzestrzennego 
jii - to jest wtasnie owo 

uratyje iwiat. Jest tylko 
laden* ftsiy problem. ACMC 
njzlecfal 9? w trakcie 
Iqdowanil a jecso fragmenty 
zostafy liarzucone po catej 
plsnecre, AergH nie ma juz 
czasuV musi wrtioid dp 
swego wymiaiu Szybfco' 
wr?czy chlopakom specjaln^ 
mapk?, zakresli cel misji i 
obieca, ze w razie porazkf 
Ziemia zostanie rdwniez 
zniszczona. Naszymr 
bohaterom 
uratowad 
doktadniej 

przypadnie _ 

Tak rnnrej wi?cej rysuje sip mtrygiBi)]j 
przygoddwce i Sevan Stars zatytulbwanej 
WACKI Kosmiczna Rozgrywjp. Zrspr§w?i tej 

firmy, powstafa i^S&ifez 

w» unn^dowB 
kiting swegD ;.'c5i(, 
n Ma rif f .1, mi a i.cnti i n ft 

111—111 

" ‘P"1 

d~iccrak 

PrzedstawiG 
pomocp eksi 
naiblizszego 

pm 
'WI?C od 

• * 

eiep, |Sk tp kilkokrotme uz sit;: 

est Idgiczna i spojna, co 

JBlgjgjglpcy piptnestolatek 

W^kS^C&pb I err‘ft v / G raj a r :■ 
ffiRKfflLmile i 

rwreask 

rurkp do gpby. sprawa moglaby aa* unpjj! Tak 
same Jest na inoych kontynentech, gcfzte *rr | j 

Jak-mogq. ZoEmeriowi w bazte 
woj£kowei mraf-wcisntf do tapy znatezjonq, 
maksymalma wy;utg giim§ (dla mepoznaki tadnie 



humoru, ktory tcbnijz WACKtiW w kazdym 
momencie. Qczywig|| wszystkie wypowiadane 
teksty s? jak nafbardjirei po polsku L. tu uwaga! 
Bardzo pozytywnie za^kQczyfG mule to, ze s? 
naprawd? iywe i natyralne. Przyzwyczailem si? 

P.o Iewa|: 
CitfkifriicHal )Aw\u 
IlfUTOll 

ai? nspr?za, ze oczy rosnq mu \m crasto w 

meco i 
Fnymj ilia 

Ebcfio?Taz w mij 
[iekorzysEfU^^ffiLna wyniku gr 

; niezastJMBMp idzie o drobn 
wle deli h we n dafa E dek wysyfa z j 
bszulek. Niby -taki zwyczajny, m 

lloh schowad praktycz||ted? r*ec 
^pneumatyezny, rybse ujHmctvvepi 

me jego wins. Nieco infraMK 2 fra 

^ciekawski, To zazwyczai^W )rzyjc 
Pami^tajde rdwniez o jego woScii 

oze zwyczajnie sobse wzi^.^oza tyrt 

piebie £yd< Nie chodzi woale 0 to, ze maj^ si? ku sobie, 
ch drugiemu z bohatertiw brak. Edek jest niski, z dobrze 

olno Wysylad go 1 misj?, ktdra polegalaby na zahranru. czy 
to natteje si? do jedzenia. Napdnimie jego farzucha odbija si? 

i (ego fakomstm Z drugiej strony, Edek 
opaki pracuj? wbwczas zespolov^o. Frfrtc, 

BjfpPoza tym Edek me mesamowj|»|i 
T p^ybrudzony, a jednak czerodzieJsW, EdziiJ 

nfezaleinie czy jest to mfot 
. Wi?ce[ zalet Edek me posiada, ale to juz 

! Ten wysoki dnyblas jest niezwykJe 
Jpafthianiieisze manualnie wynnoici. 

Sile rzeozy ktdre niedost?pne sa dls Edka. Frarig! 
ket me wyniznia si? niczym specjafnym Ho^gh! 

piekarnlku. Edek postisnawia wfcroKyfi.'Me 
Sciske przyM.ela S ocftVftpozWJa- 
tenuemu ocb!oo?6... 

Grafikf zrealiiowano na pewno o niebo It 
w srmitnym Kajku i Koteszu. Wysoka 
MA«J«4Hlu'%«njE, >.>.n I im. Mftlbfj 

niezap 

rziFoka widat 

tytulAw. Wi 
kojarzy mi s!$ raMejrTh 
Wlftclime, co mimo wszySEko < 
fini 

Hy 

Plus y 

ciefrtieHjiadfcf 
iotra mWti twlelny 

Minusy; 

pewnytli [rrpiQSflw 

O cena 

juz, ze w polskich produkcjach przewaza styl 
prezenterow dziennika telewizyjnego, a tu taka 
niespodzianka. Na mysl przychodzi mi od razu 
polskie REAH, gdzie lektorzy raczej si? nie 
popisali. Wyraznie mieli klopoty z 
zaakcentowaniem emocjt a naturalnoSei mieli 
tyle, co gtos wygenerowany z tajwariskiego 
syntezatora. Zupelnie inne kjimaty m&my w 
Wackaeh. Dobre, niegfupie teksty maja 
odpowiedni fadunek utfucia. co tJobne wplywa 
na odbitor i realnp® scenet Fececi od dlwi?ku 
powinni rdwnmz dostad swajego Osksra. Nihy 
to tylko pteszkf gdrie^pi^feburczv w oddali 
wysluzona S^msST 

b-Atrio1 
Producent: 
Sev^sarsnwnimWfa 

Wymagania: 
m &6 m irim Ram 
Wii> 95, SB, CD ROMjc? 

Internet; hiipy/www.solie 

Dystrybutar; 
Soven SEars mullimedla 
let (053> 41301T w.32 

l.gcte.pl/meiisiajs 

M [ZH 
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ShadowMaster 

Pewneyo piyhnego dnia nie powrocila jedna z 
naszych zalog. Jako ze podrdze bosmiczoe ilo 
najliezpieczniejszycli nie nalezg, nikl sic wicc za 
liardzo tym laktem nie ppzejgl. W kazdym pazie 
nie na tyle, by zaczgc cos poilejpzewac... Kiedy 
jednak syluacja powtbrzyla sic i wpacaio coraz 
mniej slatkow z iDigdzypianetapnych poilpozy, 
pajawily sip piepwsze plolki o dumb pasacb, 
toczacych ze snbg smiertelny boj oil lysipcy juz 
lat... Okazalo sip to nieslely - co potwiepdzili 
Slarsi - ppawdp, lecz o n 
nawet pylac - i tak nikl nie zn 
ndpnwiedzi... 

McDrive 

ale to wprowadzenie przedstawione 
w postaci bardzo 

klimatycznego filmu z perfekcyjnie 
dobranym glosem lektona. 

, ze staje si? to juz swego 
rodzaju norm?, podobnie zresztq 

jak coraz bardziej wymyslne scenariusze z 
mutywem zagfady w roli glownej, co jednak w 
najmniejszym stopniu nie przeszkadza w 
ponownym pozytywnym odbiorze tego typu 
wrazen, Gra zapowiada si? zresztq calkiem 
przyjemnie nie tylko dzi?ki pi?knej introdukcji. 
Jej pojawienie si? na pecetach poprzedzaly 
bowiem raczej pozytywne recenzje wersji na 
Playstation, a w koncu obecnie pecet z 
akceleratorami tej platformie w niczym nie 
ust?puje, co by nie powiedziec, ze w kazdym 
wlasciwie calu jq przewyzsza (niestety w cenie 
takze. J. Ale jako, ze nie miat to bye tekst o 
wyzszosci swiqt Bozego Narodzenia nad 
Wielkanocq, wi?c na dalsze dywagacje nie 
liczcie, a i te potrzebne byly jedynie po to, by 
naswietlic tlo, na ktorym wystqpi glowny 
zawodnik, 

Po zainstalowaniu i wybraniu opeji grafiki dla 
naszego ukochanego akceleratora 3D tudziez 
renderingu programowego przy jego braku, 
warto zatrzymac si? na chwilk? przy opcjach 
sterowania, Ich wielosc, a Shadow Master 
uwzgl?dnia nawet istnienie kierownic, sugeruje 
cos niezupelnie zgodnego z wrazeniami 
pofoiejszyml - w koricu ktD prdbuje grad w 
dynamieznq strzelank? przy pomocy ke walks 
sprz?tu nsdajqcego si? wla£ciw<e tylko do cfo£d 
wiernych symulacji samochodowych? Jest to 
jednak o tyle uzasstJniane, za w grze sradamy m 
sterami, pardon - kierownicq super, hiper 
somochodzrkLi. ktorym musimy... 

No wlasnie, jaki jest tej cafej zabawy cel? 
Histori? m a my juz w zrmcznej czfSci 
opowiedzianq, pora wi?c na jej dokortezeme Ze 
znikajqcymi statkami przybyly do nos informaeje 

Po prawej: 
Bossowle - czyz nie sa 
piekni? 

z innych planet naszego Uklark I to 
jeszcze bardziej pnzarazajqce, 
Wynikslo i nich, ze zawital do ms i 
niezbyt przyjsciEflskq wizyfcq jsden i 

U dolu: 
Zwfaszcza w chwlll 
Smierci? 

Nick Na planet$ch. 
na ktorych postawFI joz $wq stop?, 
poiawiaiy si? - mmst norroaFnie je 
zflmieszkujqcej flory i fauny - roboty, 
Stanowily one Jego sily uderzemowe i 
osobistq Gwardi? Przybocznq - sFowem zebraly 
si? za wprowadzanie Nowego Porvqdku, 
zapewniajqc jednoczesnie bezpieczedstwo 
swemu Panu. Planety padaty jedna po drugiej, 

mo 

cer nswiaft p 

ai ostala si? tylko jedna - nasza... Na spokojny 
dotqd Ukfad pad! Cteh, e jedynym ^wiatfem 
mogqcym go rozproszyd jest oststm zdolny do 
walki pajazd, ktdry w r?ksch naszego 
nojlepszego wojownika przechylid musi szal? na 

wip wfaGnie Ty 
estates wezweny pared 
bowiem jedyriq nadziajq na wyrwante si? Ukfadu 
i CjemnoScl Bo Juz niediugb On tu nadejdzfe,. 

wl?c mifijsca w kokjitcje, skjeraj si? nq 
miejsce Bpotkanifj i Timprcawcfim i roszajem 
mm w fldj. Dapolri jeszcze mamy t? sians?.. 

Jek wi?c niBtotwu orzeqh do 
ale njecafm si? juz mewykonaino 

priortoych gierkach to 
shociaz tylkolhden raz, / No efekofm z tymi 

przdjd^ny do 
k, za tedrego 

derowmo^kq zesiqdzjerny, wypose!o 
)ar? bordzo iJtatwiaja&ych prz^ycle g| 
3o pierwsze pancerz, ktdrep sUn komj 
^oMsddw^podajl zresztq nalKzpo, m 
wedma szyb?> Skonstaiowano go w spoe 
ijlo Inteltgimy^ % potrafi si? odJiawied, 

koraystuj® w tyni celCszczqtki 
ozostawiane przez zniszczone wrtie:Sity 
ojowe. Nieaety, nodaiq si? one deMycra prze 
iardzo krdtki czas, a w pogoni i$M\\ o 
wpadni^cie vy jakqs nsezbyt przyjemnij pulepH? 
nfetrudno, pE^i co zamtast na resfeu^cji 
koriezy st? fitfzfomowanwiJNa szcz?scie znale 

no i 4!Z#elniaoze'' iwale. ktb£e^odfltko^o 
znlczi 

Humer 07/B8 
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KwpagSRz akceferatora - 
wtedy jgst po prostu I ‘ 
zaloSnfe i potworoie wolno - 
ale nawatz nil me jest to 
jakad specjalflf^ewelacja, 
Zwiaszcza jeslj^toS nie lubi 
utykad w i&flqjr, tudzia| 
dostawed od go^oia m ipgu 
poprzez catkiem solidriy mur... 
To, ie v^buctorezencujq si? 
cafitfm, caikie* niewieleiu: 
zfnteiiia. Spraw? wycj® t 

od powybuchowych pozostalodci, ale s? 
.mestety - co by graczom zycia nie utatwiac * 
duzo rzadsza. 

Pg przedstawieniu obrony biernej pora na 
pfckwizyty do aktywnego ataku. W rolach 

*^mszopfanowych, a poza tym zreszt? 
jadynybb, vvyst^puj^ dwa oddzielne syatemy 
uzbrcjsnia, Pierwszy - podatawowy - ta cod w 
rodzaju pcdwdjnycto dziel laserowych; niezbyt 
mocnych, odofid ograniczonym mmu ale i be? 
wycZBrpujqoej s^ amumcp r dbod to doge mala 
poctechf pfty tempie* w ktdrym ulegajg 
^fzegrzaniu. Ouzo bardftej obiecujqcy jest 
system drugi. Po pi^wH radztjdw 
podpadajtjcycb pod litego broni jest duzo *yi?cej, 
a po drugie sq one znacznie od dwtich dzialek 
pot?zniej5ze, Nib me niestety nSzy bez kdlcdw; 
v^kszodd z tych niezv^kle pftyjemhpi 
zabawek wymaga kcriMcej si? w 
zestraszamcyqrtempimunicji + no i trzebe to 
ustrojstwo przed rozgicz^diem zabewy zmteit 
Powoduje to. ze i cajjspszych narz?dzi 
destfukoji korzysta tylko okazjonalnie, na tak 

i zwanych taossdw. Ale zanim b?dzie nieco wj?cbj 
ciwnikacb tulim polach bitew, pazwol? 

a wtrqdenie paru groszy o 
M fakna pojazd 

natomiast mial 

iki aposflb, abyzakr?CBd 
m Jest takie bardzo JL 
gc merdwny teren I 
(tea, Niby flic nowegor 

powfecie, aie i najiepmjgtjBiaro przpd rii.mt, 
Samochodzik tan bow^po^afi jeldzidiaoki^rn! 
OokJadnie w taki spoadb^z jaki wyglqde 
strWowanie w przerdz 
Quake's! Jest to bardio 

ale zs gros? nie ms w 
i 

miejskich”, ktore to 
potrafi? - red.l. Jeszcze 
gdyby konstrukcja 
samochodziku cos takiego 
umozliwiata, potrafilbym 
to przebolec, ale tak... 

Fajnie, wiemy juz z czym 
oraz z kim walczymy - to 
te wczedniej poznane 
roboty oraz bossowie - 
pora jeszcze na nieco 
wi?cej informacji o tym, 
gdzie walczymy i jak si? to 
prezentuje. Po kolei: 
terytoria naszego 
dziatania to rdzne 
labirynty, znane az za 
dobrze z FPP-ow, ale 
tutaj, chodby nawet tylko 
teoretycznie, prowadzimy 

Eemocbtid, a nie biegamy z giwerq w lapiel Fal 
iz sterowame jest praktycznie takie same, 0 
ezybkodd naszego wozu przywodzi no mydl w 
rtajlepszym wypadku ino hulajnag? niewtele 
zmien1eH pewlen nledosyt bowem pozostaje. 
An^lcg^e 1 Quake w tym mtejscu si? zresfl# nm 
koAcz^ ■ trzeba bowiem przelaczad przyo 
je^dzid Windaml... a tego juz jak no rrraly 
sambebodzik ehyba troszeczk? za wiele. Niezbyt 
pozytywnagc wr&ienia nie ostadza m yrafiki 
to podczas samej zebawy w killera, bo 
statyazne sbreeny I odtwarzane 1 dysku 
aaimocje sfl m s?cz?^ie te tarzutu. a 
wJa^twie mm hmrn dobre Jednek am 

engine JO zbyt pozytywnego 
v^enia \ui rtrnety nie rob*. 

■ ' 1 

mm 

PMsy: 
* Fljii iima 
- Fllaflvre przetTwiLkl 
MFjdcirir/v/filifi 
ym 

* Oardxa ?ralika ?D 
•MifHiliTWZletofB 
mm 

Minusy: 
•HbtetwticfEw 
ummm 
simMdtei 

*QfrialcnnEfUFf 
'SavElrUspa 

{M( 
•BTiieiitcefMalawio 
tutu 

□cena; 

gierka osiqga na akceleratorze, 
oraz oprawa muzyczna. Jest 
to, poza animacjami i 
statycznymi screenami, 
najlepsza cz?sc ShadowMaster 
- jej jedynq wad? jest fakt, ze 
nie zostala nagrana jako tracki 
audio, w normalnym cedeku si? 
wi?c nie odpali. Z drugiej 
strony, dzi?ki jej nieztemu 
spakowaniu, na kr?zku 
zmiedcilo si? jeszcze i wiele 
innych milych rzeczy, jak 
chodby wspominane juz 
wielokrotnie animacje - sama 
muzyka w normalnej postaci 
wypelnifaby ten krqzek 
praktycznie po brzegi... Inna 
te? sprawa. ze 1 windowsdw jej 

-- 1 odtwarzanie nie przysparza 
najmniejBzych problemdw, wi?c i tak da si? jej 
pusfuchad be? odpalenia cglodci. 

Wallije si? wi?c tytul n\m od przeci?tnej 
lepszy, ale nie na tyle dohry, by w jakikolwiek 
sposdb namieszad no rynku, Mozna by byfo 
jeszcze wspomnied cod wi?cej 0 rozgrywce 
sieciowej, ktdr? ta gra umozliwia, ale 2 braku 
miejsca ogranicz? si? jedynie do informacji, ze 
da si? grad 1 [ednego kompakto, jest i teamplay, 
i zwykla ^azplerducfir, walks toczy si? na 
specjalnycfi Wpach, a ShadowMaster korzysta 
przy tym zb stendardowych mechanj?rndw 
DiredtXo^czyli pdjdzie i przez TCP/IP, i IPX. ora? 
urm modem i kabei szeregowy. Jakc 

fflpisffiMC jedno | jedli lubis? 
moze tytol 

dfa Clebie. Nie jest on maze suplr odkrywczy 
czy rzucajqcy^.pozs peroms BCfienami czy 

' pewien poziom 
id I 

'ch lepiej juz 
jkena,., ■ 

kbwalkami 
zyma. Inn, 

ji iraniczon 
ifiyba kupii 

kolsna, ale 

PTm 
lasobech go 

chodby 

Producenl 
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PI 33,16mbram, 4x 
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Recenzje SB 

rWojna o swiqtynie 
Deadlock Shrine Wars_ 

Milosnihom klasycznych stralegii z podzialem na 

tury nazwa Deadlock kojarzy sip dose 

pozytywnie, bowiem, mimo iz la gra nlgdy ale 

zajmowala czolowych mlejsc w ranhingach, to jej 

popularnosc wdpdd atrategdw Pyla do$C duza - 

zasluzenie zreszia, gdyz jak na swoje czasy 

prezentowala sip ona calklem milo. 

LORD Y 

skfadajqc? si? z 42 

misji kampani?. Jako 

atuty gry producenci 

wymienlaj? 

zmodyfikowane drzewo 

wynalazkow (dodano 

trzynascie zupetnie 

nowych), nowe 

jednostki [w tym np. 

fodzie podwodne) oraz 

czternascie nowych 

typow budynkow, a 

takze - last but not least Cniestety powiedzenie 

to po ppzetiumaczeniu na polski nie brzmi tak, 

jak powinno) - poprawion? sztuczn? inteligencj?. 

Przyjrzyjmy si? tym atutom dokladnie. Po 

pierwsze drzewo wynalazkow - rozwiqzanie 

samo w sobie dose inteligentne, Nauka w 

Deadlock opiera si? na mechanizmie znanym juz 

z pierwszej Cywilizacji [kto to jeszcze pami?ta?), 

gdzie wynalezienie np. alfabetu oraz sztuki 

czytania i pisania umozliwialo odkrycie Wielkiej 

Biblioteki, a ta z kolei, w pol?czeniu z innym 

wynalazkiem, pozwalala na zbudowanie... Takie 

uzaleznienie jednych wynalazkow od drugich 

tworz?ce dose skomplikowany graf wzajemnych 

relacji bylo trudne do zapami?tania i w owym 

czasie wi?kszosc pism drukowala 

wielostronicowe tabele, bez ktorych trudno bylo 

zapanowac nad ustalaniem kolejnosci 

dochodzenia do poszczegolnych wynalazkow 

Wzwiqzku i powyzszym z 

nieukrywanym 

zainteresowaniem zabralem 

si? za drug? cz?sc tej 

produkcji obdarzon? 

podtytulem Shrine Wars. 

Fabula jest bezposredni? kontynuacj? pierwszej 

cz?sci. Po podbiciu Galliusa IV, o ktory 

walczylismy w "jedynce", rozwoj osadnictwa 

doprowadzil do odkrycia wielu swi?tyn 

starozytnej rasy zwanej (dose niewyszukanie) 

Starozytnymi (the Ancients], Badania 

prowadzone w swiqtyniach sugerowafy istnienie 

planety macierzystej Starozytnych, gdzie 

spodziewano si? odkryc niewyobrazalne 

bogactwa. Aby to jednak osi?gn?c, konieezne 

bylo zbadanie swi?tyn odkrytych na innych 

planetach, totez rozpoczgt si? wielki kosmiezny 

wyscig, w ktbrym jako “zawodnicy" stan?li 

przedstawiciele wszystkich ras-.walczqcych 

kiedys o panowanie nad.Galliusem IV... 

Po obejrzenlu pacz?tkowego filmiku mialenj 
szczerze mieszario udzucia Widsd, k 
intro zrealizpwane jest doskonale pod wzgjjgSni 
dynamiki, jednak rezi duz? pikseloz? i w surtue 
wyg!?da bardziej na sc&nfc? mi?dzy misjemi niz 
wprowadzenle (o legendzie dowiebzialem $i? i 

mated&Iduv do^ezortyefo do gry, bo same intro 
zavvlera tylko sceny waiki, nie nie wyja§niaj^c). 
Kiedy juz zapoznali^my si? i intro, czes na 
wladciw? yr?, Deadlock 2 oferuje pojedyneze 
misje, edytor map, tryb multiplayer craz 

(przypomnijmy, ze w 

owym czasie Polska 

byla krolestwem piratow, 

a oryginalnej gry, w ktorej takie tabele 

mozna znalezc w instrukcji, nie posiadal chyba 

nikt). Niezaleznie jednak od zrodfa tabeli 

(pirackie czy instrukeja] korzystanie z niej 

odrywalo od gry i moglo bye irytuj?ce. 

Producenci Deadlock 2 najwyrazniej pomysleli q 

tym, bowiem w grze od poszczegolnych 

wynalazkow prowadz? czerwone linie do 

kolejnych, daj?c do zrozumienia, ze np, "Chaos 

Computers" wymaga wczesniejszego 

wynalezienia "Electronics". Zwykle do kazdego | 

wynalazku prowadzi kilka takich linii, czyli do 

jego wynalezienia konieezne jest uprzednie 

odkrycie kilku (zwykle co najmniej dwdeh) 

wynalazkow "nizszego poziomu". Dopiero wtedl 

linia zmienia kolor na zolty, wizualnie sugerujqcl 

ze tym wynalazkiem mozna si? juz zaj?c. 

Rozwi?zanie to - nowatorskie, a przynajmniej ja 

nigdzie dotgd si? z takim nie spotkalem - jest I 

doskonale, tyko co z tego, skoro wady kampaniij 

(o ktorych za chwil?) zniweczyly jego sens. 

Nowe jednostki i budynki - tutaj powinni 

ucieszyc si? wszyscy mifosnicy pierwszej cznsci 

Deadlock. Co prawda w przypadku budynkow nil 

ma zbyt wielu tych zupelnie nowych, a jedynie 

wi?cej "upgrade'dw", to za to np. trzykrotn.e 

"upgrade’owana" farma zajmuje juz jeden 

kwadrat zamiast czterech, a dostareza drze/va 

zywnosci pi?ciokrotnie wi?cej niz pierwowzor, 

przy tym zatrudniaj?c mniej ludzi (tzn. raezej 

jednostek, bowiem ludzie w grze to tylko jedna 

ras). W przypadku budynkow warto rowniez 

wspomniec o mitej ciekawostce - mianowicie 

mozemy wyswietlic wszystkie, nie tylko 

aktualnie mozliwe do zbudowania, budynki i 

zobaezye, czego brakuje (wynalazku b?dz 

surowca), aby go zbudowac. Pozwala to na 

wybor kolejnych wynalazkow pod k?tem 

okreslonych budowli, co z kolei umozliwia wyhoij 

drogi do zwyci?stwa (np. nastavyienie na naukfl 

bqdz.na produkcj? i ilodciowy rozwoj populacjD-j 

0 jednostkach wysterezy powjedzied ze sq - j 

walka w Deadlock juz w pierwszaj cipjl 

patraktowana zbstaia jako niecheiany* lacl 

obot^tizkowy dodatek, i tak juz zostaio. Start ia 
obywaj? si? bez naszej ingersnojl j jedyne* co 
mozemy zrobic, to przydzielac jednostkom 
priorytety przed atakiem. Zebramiato to 
wszystko jak zarzut, ale bynajmnlej tak nie jeE i 
(a przynajmniej nie do kodca), bowiem Deadly 

to strategic b&rdziej ekonomiczna niz wojenriE * 
a jak na ten typ strategii i tak obsluga armil 

SSbiJ/h 



riD poimjate 
hi 5<( 
a!c inoima 

SSnSwacia inalymtoiemiw 
L 'rJi Itoiwach. Populacja ich 
^Sabl/stewiwnla b^Aywafiis 

Eldiilrtff Ceniws- 

^■mal Center iMusauirt, odjrtw 
SliOS&l^ IliE" tO 

itiafaic. ru Wtiiy rrta^ 
wplfrAvyl^nic madiinacja Re’Lu 

.« ■; \ 
i ufi/iL- w btyskawtCJnyin lernpic 
g$i (,-iM (tuio dochpdy firansowe. 
SStoJty w jafc naisiythcsej lkvnateAL 
Hoov^TeChnol^aft 
SJetfu^wai do /era tans/^fwisfloim 

holor^lnv- 

jjjn 
to»uo$iataftra naiwltks^e 
NimcMihujiCi iiaiiHewe (knttStfQ 

'‘researcti bonus) Po w^a! 
Jjfi^ir.'iiiolLJ Elactrontcs m&M 

jecffic-siF. I. tmdyrikt wi&ga. Dotetkoivo 

pr/yS|'i'':>Jonym rempifl 

Pcsir i iipsegtov pbnpbl^ycii 
jnoiali '"'093 ofo/jedrto&lkl 
CcHnrrLanii Corps, poivrala^CB m 
m» fltm ^nfroli nad otffcialem 
si™ \ii iQtinosiW miKtarness 
bard/o jlsbft, 

Tarlh 
Najsilmejwa mililarnie rasa w grze. 
Jednak jej pcuostale atrybuly sq 
adekwalmn nrz^se, wi?c rozbudowa 
kolonii 1 - 'diowanie odpowiedniego 
morale wymaga poswi?cenia wi^kszej 

Ua Ww 
Poslactoiq najtepszii technology 
wy£tob)T.i,i za,\ol)6w (sq dta nlch 
dpsiflpn'.' ■;, v;rf k&2tj 11Qbti) 
Cowman njj pottafi-i 
Ktsoby na /dobylym ten/iarlLifli 
m 
§& 

;wu(i|r, 'tontec sra/naAski" 
(Shaman ilimcop 

lest najbnrdziej zaawansowana i rozwiqzana 

latwo i przyjemnie, Co do Al, to faktyeznie, da 

si? zauwazyc, ze komputer post^puje dose 

mteligentniu, jesli chodzi 0 administracj^ 

kolonii i prowadzenie walk. Jedyne, co niezbyt 

mu wychudzi to dyplomacja, co zreszt? wynika 

bardziej ze sposobu jej realizaeji niz gtupoty 

maszyny, ;nst to po prostu najslabsza 

dziedzina gry f nijak jej do rozwiqzari 1 takich 

Wow jo* np. Master of Orion 2 czy nawet 

'vilization gdzie przeciei mozliwo^ci 

1 ,y|y dose ograniezore. Tu s? 

skromniojszBJ 

Zdecydowanie najslabszym elementem gry 

jest kampania, ktora przeciez powinna bye 

glownym czynnikiem decydujqcym o sukcesie 

Cbqdz jego braku), Otoz po zaliczeniu etapu 

Ckazdy z 42 etapow wymaga poswi?cenia co 

najmniej jednego dnia gry, co akurat jest 

zalet?, bo dzi?ki temu stareza ona na dtugo] 

przechodzimy do nast?pnego zaczynajqc 

zupelnie od poczgtku, tzn. znowu odkrywamy 

te same wynalazki itp., w zwiqzku z czym etap 

np. trzydziesty szosty tym si? rozni od 

pierwszego, ze inne jest uksztattowanie 

geografiezne planety i rozmieszczenie zasobow 

oraz rasy, z ktorymi przyjdzie nam walczyc, 

chociaz lista dziesi?ciu dost?pnych w grze ras 

imponuje tylko do czasu, gdy przekonamy si?, 

ze poza kilkoma specjalnymi atrybutami i 

odmienn? grafik? 

budynkow niezym 

si? one nie rozni?, 

tzn. dost?pne s? 

dla nich doktadnie 

te same wynalazki, 

budynki czy 

jednostki. Z 

jednego etapu 

kampanii do drugiego nie mozna tez przenosic 

jednostek, ludnosci ani surowcow, przez co 

"kampania" okazuje si? po prostu utozonymi w 

okreslonej kolejnosci etapami bez zadnego 

powigzania. Po pewnym czasie powoduje to 

niestety zwyczajne znudzenie grq, Generalnie 

kampania jest tym elementem Deadlock 2, 

ktdry w najwi?kszym stopniu wpfyn?i na jego 

niskq ostateeznq oceng, Ale nie uprzedzajmy 

faktdw. 

Jako ostatni (tym mm raezej last & 

leastrt) element gry wspohinied natezy oprsw? 

grafipznQ-d&vifkow?, 0 d£wi?k&ch da si? 

Plusy: 
mnUiUvi 

powiedziec tyle, ze s? i nie drazni? [bye moze - 

a raezej na pewno - powtarzam si?, ale jest to 

moim zdaniem bardziej pochwala niz nagana, 

jako ze wybitna muzyka pojawia si? w grach 

raezej sporadyeznie, beznadziejna troch? 

cz?sciej, ale zwykle s? to wlasnie dzwi?ki, na 

ktore reagujemy tak jak na to, co dochodzi do 

naszyeh uszu zza okna, czyli w ogoleL Z grafik? 

jest juz niestety gorzej. Praktycznie poza zmian? 

panelu ikon sterujqcych, od czasu pierwszej 

I W*‘ «eJ! m 

€f J 
wJSm 

i n • UJflfKK |. 

y * 11 
. " I ____ 

F m ^ 

cz?sci nie zmienilo si? zupelnie nic, a niestety 

to, co dwa lata temu bylo dobre [bo 

rewelacyjn? nikt grafiki pierwszego Deadlocks 

nie nazwal) teraz jest juz raezej stabe. Niska 

rozdzielczosd, pikseloza i budynki o niewielkiej 

ilosci detali, to bynajmniej nie to, czego 

oczekujemy po grze pojawiajqcej si? w 1998 

roku. 

Smutne jest, ze musz? tak krytyeznie pisac o 

tytule, po ktbrym spodziewalem si? raezej 

pozytywnycb cech. Praktycznie gra zachowala 

dobra romiqzania pierwszej cz?£ci, ale nie 

jzupefnile ich o zadne nowe, w zamian 
zos&awiajqc tez te* ktdre trqc? juz archaizmem i 

zrazajg klienta, ktCry po dwoch latach czekania 

ma prawo spodziawod'si? czegos wi?cej, Jesli 

Shrine Wars byloby sprzedawane jako 

dodatkowa kampania do Deadlock I, po 
adefewatnej cen.e. to ocena bylaby odpowiedmo 

wyista. aie po czyms, co pojawilo sip na rynko 

iako zupelnie nowa, komercyjna gra 
spodziewamy sip jednak douzo wipcej. 

Pro du cent: 
Accolade/Elelronic Arls 



cingly okras kilko nw 

wyczenpanie sj| sin 

astatine! ^ 

prawidjgvyfgo transport 

oplacatot aka 

istotna przewsgqclftran 
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Recenzje 

Imperium 
Industry Giant_ 

Starsi u/ylliownicy PC luliujacy si? w stratsgiacli 
Bhonomicztivch paiielajaieszcze zapawne gpjs. 
Mlraai! Tyconn, wspomioang eleplo pazez 
wiytaSfi osi, ktflro si? i nig zelkngty. M na 
swnje czasy tji’a byla Coslioiiata, ala stopniowo • 
i miiip; pew slfwania nowycli prailulfcji lego typu 
-jaszyiiaifl si? /.aiwazso powne jej niePoslailti. 
in tej pony jednati zaflen z producentAw nie 
pflidisi! si? uli'oliiBiiiB czsyos podoiincyo. So 
Basil imlusli'y Sian!. 

LORD Y 

* ■ ft. 

przemystowe 
W* 

s2b fa| 
produkowsfi 

mala uwegE 

tartaki, ala 

Istotnym problemem j 

one 

tartaki 

i tym 

podobne s? juz 

gotowe (pojawiaj? si? przy 

rozpocz?ciu gry] i ilosb 

produkowanych w nich su rowed w uraz ilpfd 

i pofozenie samych bidynkdw s? genfirowane 
bez mgereneji gracza, Cate procedure 

prezentuje si? wi?c nastppujqco: musimy 

polqczyc liniq transporter? nasz? fabryk? i baz? 

surowcow?, a nast?pnie fabryk? ze sklepami 

(ewentualnie za posrednictwem magazynuL 

irpnizowSFM 
v Z mojej prakty^ *, 

tljesi? kolej, chot 
it, ze mo i 

sieci drop, 

kotej trzeba od p'odSHW. Dpogt dla 
ci?zarowek nie wymagoj? rdwniez takiej 
niuypfScji terenu^yjffleji cb guzmla if 
zaosiflfcd^ pov^tneiSLimy. ls£o@| przewaltf" 
kolei iest'J^na^szybkq^d i masowobc 
transportu. Przy tym 
wad gry, kfctfra skurat 
nBjlatWtej strawne. 
potwornie 
zaplanowanie takich 
nie byfoby zadnych 
sztuczn? gdr? za p 
powierzchni? pu&ib jedrsq trasf, a ttmelem 
dreg?]. Koszty wydene rta bezkofizyins 
zwroeg si? z nawi?zk? dzi§ki regtilarnejni 
kursowaniu pociqgow. To, CG wyprawiai$'Gi 
przeciwnym przypadku nie nadtij&-.sl$ do 
opisania; tzn. do opisania WSZcpP|!& dO 
publikaeji zdecydowaniejie', Uwaga: tJ| 

■ Hi— teoretyeznie kazdytdworzec’moze mied c 

Industry Giant (gigant przemystowy] to 

najnowsza produkeja firmy Interactive 

Magic. Co prawda tylko w pewnym 

stopniu przypomina ona Railroad 

Tycoon, ale jednoczesnie w najwi?kszym, 

jesli wezmiemy pod uwag? powstate 

dotpd produkcje. Idea jest prosta: tworzymy 

imperium przemysfowe korzystajqc z mozliwosci 

budowania fabryk, sklepow i Igczpcej obywa 

elementy sieci transportowej (ci?zarowki, 

pociggi, samoloty i statki). I\la pierwszy rzut oka 

gra prezentuje si? rewelacyjnie. Grafika w 

duzym stopniu przypomina SimCity 2000, z tg 

roznieg, ze jej jakosc jest zdecydowanie lepsza. 

Budynki dopracowane s? w najmniejszych 

szczegolach, a przy tym niektore ich elementy 

s? animowane, np. na torze wyscigowym od 

czasu do czasu odbywajg si? zawody 

samochodowe. Na wyglgd terenu wpiywa 

zmiana por roku, a drzewa - w przeciwienstwie 

do rachitycznych sosenek z SimCity 2000 - 

nareszeie wyglgdaj? naturalnie. Gdyby grafika 

byla jedynym elementem decydujgcym o jakosci 

gry, to Industry Giant nalezaloby polecic 

kazdemu. Jesli chodzi o dzwi?k, to nie jest juz 

tak rewelacyjnie. Muzyki nie ma, a efekty 

dzwi?kowe w rodzaju np. ewierkania ptaszkow 

irytujg juz po pierwszej godzinie zabawy. 

Przejdzmy jednak do sedna, jakim w przypadku 

strategii jest rekwizytornia. Jak juz 

wspomniaiem, mozemy budowac cztery typy 

obiektow (na razie wspomniaiem o trzech - o 

czwartym za chwil?]. Istotq naszej dziafalnosci 

s? fabryki. Gra udost?pnia dziesi?c ich 

kategorii: stolarnia, fabryka sprz?tu 

sportowego, fabryka zabawek, jubiler, fabryka 

akcesoriow elektronicznych, fabryka 

samochoddw, papiernia, drukarnia, fabryka 

materialow budowlanych oraz magazyn,: ktory 

zaliezony zostat do tej kategorii, mimo iz nie w 

nim nie konstruujemy, tylko przechowujemy 

wyprodukowane towary. Dla kazdej fabryki 

Eoczywiscie wylgczajgc magazyn] mozna 

zbudowac adekwatny sklep, Ciekawym 

rozwigzaniem jest sposob zdobywania 

surowcow do produkeji. Otoz huty, kopalnie, 

NumerQ7^B 



iransporcu" tto okreSleme brzmi troche 
d2lrvn e. als tak wlaSflte'jest! powcauje, ze 
trasy ktdre dajp iar,v^^.:szans§ 
bBZTOlizyjnaa^ranspcrtL tak 
nierjjiurafnieTzB ostrym kuntrastem.psujq 

,lg w priyp&dku, gdy znajduje sig zbyt 

!nneg«®iiuz nie. Nalezy wi9c 
a i (tJlwarM jest np. przy fabryce 

i,vs a nawet trzy dwdrceV pray czym 
' litomficia mozne tgznlanujsc 

,^/ianie praewidziei ffflljsce ra drug?) 

fPahlV.. aboil, ktdra moglaby korzystae z>ge. 
L&, .wortaJLutajmBlj^-Dabrym 

sposohem . 

siebie <i 'di tebryk rflrnych brani (np. zab.awld 
,... '•’towy), a cbuk inch riwiph 

riru0. >r/^ cbemianp (na kazdei trasie 
fit., ; divs tcry!. Nastgpn'e od abu 
r urowadzimy pO dwatcry w kierunku' 
JJL sktea^h Zwftle 
&k?-a ';pmd.p; last w centrum rmesce i 
tan1 w to budowaC aklapy, nastgpme 

otjejim,!'11 ie zasiegiam lednego dworce 
(czteron ndwego), po czym organizujemy 
trasy w ■- ^puincy sposdb; jeden pcclgg 
Itupuje 2i' i i wiezia je ddfabryki zabierajac 
rnwery i . voied do sklepu. Orugi wyrusza i 

Naidziwniej wyllgd^konomtczna Strom gry. 
Sami ustafamy ceny sprzedjjy, a tekze 
de^dtijemy o ^^po^ebfk^amu §>prcez «# 

malsny jest 
. igdzy noszym zarobkieir 

a ptmiesionymi kosztami tkoszty transports 
ilkujp MX Jddnak ills ma gjmte 

gro&tegg czBSu to mmi epozatym tu \ 
przddstswione do® 

la gry. Ottfz cals zabews i 

kompramisem 

mi$iv dlugo^ci^ 

f36?rt1c^%.£Oko^Ci 0 nyystareryfi na 
fajqce'go pmdutowane 
w nTeftbwor^oijez 
poprowadpiwe trlsy 
ZJli^dzy nirffi^ekifp 

kompat^ze (P8QQ 
fvMO podczas 

^kofiywaniatyc^ 

uptynje 

miesi^y gry/podoz 
ktbrycfi me tyiko Sjj 

pomyslach, kiady m mozna .hormalfua.. 
fewfcl GfajXc. przekonjisfn' sift zb jesE&rf 
dobrym strategfem i ek^omiscqjp&'Zbyt 
ruszam myszq, bc®fm umim - fttf&rzci 
przeze mnm im pedum, pm nosilfcSffloaalne 

ZnclileoMiitN 
wprzypadkidrti 
asfattowvch. 

SjJ^Mgcznie 
becnlr^rmie gn?^ 

jzdemu.<kp* 

Predicant: 
Interactive Magic 

Oy^trybuSr; 

Marteojl 
Wymagania: 
p go, 16 MB RAM, SVGA 

Tyi-karri pt • w. i mafl 
BHMBfeSci 
JfHZWloSZGZB 

■trwa krdtko, ale 

-fwa nast^pne, co zwiekszy, 
1 !*%yb diiBla zewsue f ppzi 

Niest^ty ,qfupQ^fero lobtte zaplanowanycHl 
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nUURSKI 
WORLD CUP 

Tego mozna byto sig spodziewac! Czego? flno 

lego, ze EA Sports nazywajgc wydanq na 

gwiazdkg FIFA 98 - Road To World Cup, ma w lyi 

jakis podejrzany inleres. Ota minglo zaledwle 

kilha miesigcy I do rpk graczy irafia World Cup 

98. W tym momencie powstaje jednak pytaoie: czy 

jest to danie origrzane, zaserwowane nani przez 

Kanadyjczykow, czy tez cds nowego? Ortpowiedz 

brzmi: i tak, i nie. 

ELD Kiedy pisz? te siowa, „za oknami" 

jest maj. W Polsce okres matur, a 

w naszej lidze - „kolejek cudow". 

We Francji za to trwajg 

gorqczkowe przygotowania do 

najwi?kszej imprezy sportowej dla 

pilkarskich fanatykow w Europie i na swiecie. 

Juz niedfugo poznane zostan? odpowiedzi na 

dwa najwazniejsze pytania roku: kto zostanie 

mistrzem i kto okaze si? najlepszym pilkarzem 

na swiecie? Faworytow jest wielu: Anglia, 

Francja, Argentyna, Holandia... wyliczac by 

mozna bez konca. To samo dotyczy samych 

pilkarzy: Raul, Owen, Shearer, Del Pierro, 

Roberto Carlos - kazdy z nich maze zostac 

gwiazdg turnieju. 

EA Sports wykorzystujgc to szalehstwo 

zwigzane z Mistrzostwami Swiata podsun?lo 

nam World Cup 98. Mozna nawet odniesc 

wrazenie, ze jest to ..mission pack" do FIFA 98. 

Na cafe szcz?scie nie do konca. Pierwszg 

istotng zmiang jest ograniczenie mozliwosci 

rozgrywki tylko do turnieju finalowego. Zatem 

niemozliwy jest juz final Polska - Chiny. 0 lidze 

czy halowce rowniez mozemy zapomniec. Do 

dyspozycji pozcstajg tylko 32 zespoly, ktore 

zobaczymy za kilka tygodni we Francji plus 

osiem reprezentacji, ktore walczyfy w barazach, 

czyli np. Rosja czy Australia Dalej moze 

juz bye tylko jeszcze lepiej! Samo 

demo robi dobre wrazenie. 

Nie dose, iz jest ciekawe 

wizualnie, to 

beznadziejny, 

znany 

z FIFA 98 

utwor Blur 

zostal zastgpiony 

przez doskonale 

pasujgcy song 

Chambawamba. Zmianifi na 

U dolu: 

Mecze w grze wyDladaJq 
bardzo wiriowiskowo. 
Ha sam wldok ozywa 
wspomniFinie Mundialu... 

lepsze zostaly 

poddane 

wszelkie ikonki. 

Opcji jest 

troszeczk? wi?cej, 

ale klikania jakby 

troch? mniej. 

Wreszcie ktos pomyslaf, ze 

zamiast klikania w pi?ciu roznych 

miejscach, mozna klikngd raz.„ 

Oczywiscie przed kazdym meczem 

wyswietlane sg filmiki z widokami 

danego miasta i stadionu. 

Stadiony zresztg wyglgdajg 

bardzo tadnie, wystarezy 

zobaezye chocby Stade 

Velodrome w Marsylii. 

Ale to wszystko to 

tylko szczegoly 

(chociaz mile), bo 

najwazniejsza jest sama gra. I wiecie co warn 

powiem? World Cup 98 posiada to cos, czego 

brakowalo mi od czasow FIFA 96, a mianowicij 

GRYWALNOSC!!! Tak, tak... To nie jest juz ta 

sama slamazarna gra z FIFA 98. To co mnie 

cte 

Urn 
tm ao&Djpitfn a ffl&fouAv a 

Mima dost 
trurfnoSti, to tym i 
Nie ma treaskenlM 

prostu zawylem z zachwytu! Weszla taka lufa 

w samo okienko, ze palce lizad. To samo robi 

przeciwnik - strzela z imponujgcg sifg, 

Zawodnicy nie czekajq na gaf? stojgc w 

miejscu [tak bylo w RTWC), ale 

nareszeie biegajg. Kontra teraz 

wyglgda jak prawdziwa kontra. Dzieje 

sip w naprawdp szybkim tempie. 

Wszystko to glownie za sprawg 

zwipkszenia inteligencji komputera. 

Mgdrze si? ustawia - mozna juz 

zapomniec o lukach na skrzydlach, 

ktorymi mozna bylo hasac w FIFA 98, 

Wszyscy wypefniajg scisle zadania 

taktyezne, takze twoi zawodnicy. Nie ma 

bezladnego biegania po murawie, wszystko 

jest poukladane, Chociaz nie do konca. 

Czasami zdarzylo mi si?, ze po akcji skrzydfem i 

dosrodkowaniu zadawalem sobie pytanie, gdzie 

jest napastnik, ktory powinien zamykac t? 

akcj?. Mimo iz tradycyjnie ustawiam 

napastnikow jak najbardziej ofensywnie. 

Bramkarze w World Cup 98 rozgrywajg 

swoje zyciowe mecze! Prawd? mowige 

teraz goalkeeper to fundament naszego 

sukcesu. Szczegolnie podoba mi si? ich 

gra na przedpolu. Wychodzg 

praktyeznie do wszystkich dosrodkowan. Czy to 

z rzutow roznych, czy tez wrzutek ze skrzydel. A 

te idiotycznei^canjiJiinMilk? 

ib? MozecieJto si? o to nie^nHwic 
"33tnik me 

nie sE^l^^flnHnkiem 

ze piyjKjiej stronm 
ton, rdwme doljlKramkarz. m 

file 
d Dbss. Sam 

najbardziej irytowalo w Road To World Cup, tom 
wlasnie calkowity brak dynamizmu. Gra 

tarn si? nie kleila, akcje i kontrataki byly walrt|[ 
brakowalo w nich agresji i zaczepnoScr Stnzsjy 

tak&byly jakJeS 
slabs, szezpgdime 

Stkfj; np, Australia 
(pomiiei^e.toy,Australia rki rnfstrzastw nie 
swansovvalel Hi poziomlt 

r? W DViB$j 

•:l ■vii? uo ;ac 

mm 1.rattan.oznajmffc te zriilcfy to dttipe 
pi ^rywpikr; ktore byty prBzebtowsne pp 
dosteoiu kartki tub , 

po zdobyoTii V ' ““ 
rn? rachowah od 

fek do robiema etektownego 

Komer; z idiotyeznym podaniej 

plecykAlc prawdziwy efekt relacji telsij 

te zzar|pDl&-tenego, 
Przypomnijde sobie, 
jskJe Hrr)Dses‘' 
strzaly opdawai 

kompuierowy 
przeawnik. Pi lb 

takssgo rims' 
miejsca* Kiedy 

pierwszy m 
prcywafilem.sa pi 

16 matritoLoa ^ 

£5\SFDRTS 

LB 
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Recenzje 

Siuchajqc odgfosow z trybun ci?zko 
skqocSjtawab si? na samym pojedynku. 
Doping jest niesamowity! Wielkie brawa za 
opraw? dzwi?kowq! 

Bardzyjpdoba mi si? takze walor edukacyjny 
Worttfnlp 9Sh Ot^oz w przerwie meczu pada 

pytante \ sq fcrzy odpowiedzi, z ktorych 
mamy wybrad wiasciwq. I musz? przyznac, ze 
te pytania $q w vti?k$zo$ci strasznie trudne. 
Pg zakortc^nii] spotkania zostaje pokazana 
prawidlowa odpowiedz. Mozna wiele si? 
dowiedziec o historii turniejow finatowych. 
Dodatkowo na plytmamieszczono dane 
statystyczne wsrSMI reprez|ntacji. Sq 
tam daty zatoienm 
krajowych federacji, — 
rezultaty wszystkich 
spotkan 
mi?dzyparistwowych, 
rezultaty gier w finalach 
Mistrzostw Swiata, ktdry » 
pilkarz rozegral najwi?cej 
spotkan w druzynie 
narodowej i kto strzelit 
najwi?cej bramek. 

zostaf osiqgni?ty podczas rzutow karnych (w 
rundach pucharowycbL To musicie koniecznie 
zobaczyc!!I QczywiScie jezsli ktqjf lubf si? 
stresowac. Zachowania zawodnikow sq 
identyczne jak te w relacjach telewizyjnych. 

Tyle bylo do tej pory o IggjgEJ 
zaletach World Cup, czas mhhM 
wi?c na buraczki, a jest j 
ich takze troch? 
Najwi?kszq porazkq sq 
bramki. ktore zasadniczo i 
me padfy. Przeciwnik 

strzela. nasz bramkarz , 
lapie W5ppi8j|M!k? I.. I 

Czemu? Jak?l NBadrzy JM 
dziwiai?, dfegtmggami jakprarn, to 
preefflnam. Ale js)pj nie Wqdijezeli taka 
-Smiema" bremka decydujoBvymku cetego 
meczyTteurok numer 2: daiJpizm autortiw 

World feup Chodzi o to, &jjpsto obie 
druzyny mst?pujq w prawpbkiDh samych 

I ka lory dQ gram 
Hiszpaniq i: Bulgsriq^Ja mam czerwcne 
kosztllki terne spodonki, przeciwnfc 
identyczne koszulki i ciernnozieltm? spotfankr. 
Na moidh 17 calach idzie si? jeszclfrjakoS 
notepad, ale co. jezeli kto£ ms standerdcwal 
I4paii? Ze strojami nieile te? mieszajM 
iwiowie. Pmvmm mejq je czerwontf^w 
Hrn&t awentuafnie zielono-czarne, Nie f 
nmusz? chybo ptead, jak to bardzo przeszteqM 
a do tegn pfqczq si? pod nogamL Zdjqd 1 

Ba samej strony technicznej, czyli graficznej, 
porid Cup nie oferuje zadnych rewelacji. Co 
prawda pifkarze poruszajq si? bardziej ptynie, 
ale nadal iryt^mnie wygl|d ich twarzy oraz 
brak nazwisk na teutkach. Nie bardzo 
rozcmiem, cliodzi J 
prpg^ajT^BmTWsfm&PvzBmi w NHL J 
98 twsm sq idpslnie odwRrowane- Salenne 
wflBna jak Sefanne, a Gze®wski jak ^ 
CSpkswski. Czy tak trutlqe jest zrobrejie Jb 
sSmego w World Cup 98? Olaczego Raul 
Wfljlgda tak same jak.ckola dzieste# Innycb 
HiszpBndvj? Podobnie ma si? rw&z 
fiwwiskanti na koszulke^AWCze pgr 
mtirawie ftjegB diFyajrazy^lf^f zawQdttEkQw« 
ale gra etpowplynncSci me stracifeby 
wiele? Niby sq to tylko szczegtifeale mnie 
trytuja, | 

■Moje'JBstrzBirema buda 
zetn, jest calktem 
b, ale cZBsami nasze 

mmm inriym kierunku niz bysmy 
dhcielL Skiady takze p£®towiajq wiele do 

si? chce, to zm&za 
mo?e wjiedyl&ad druzyn? tak. aby jej sktad byi 

caz storey 
przyjemne 

Cafa reszta gry jest praktyeznie identyezna jak 
FIFA 98: Road to World Cup. Te same zwody, 
opeje trenerskie. tabele st^elcdw itd. Szkoda 
zwiaszcza, ze nic nfe -Mbia.no i opejami 
trenerskmii. Praydaloby si? co§ nowego, a tak 
dale] nie mozemy m bardzo .pomieszad" 
Hmmtn.., FIFA 98 w nimerzuSl dostalaooen? 
9. Tamta ocena nie bardzo (ifl si? potlobafa, ale 
stalo si? tak, a nie inat^Mih^ezam, ze World 
Cup 98 mimo kilku wad:je#f dwa oczka lepszy, 
wi?c powimen closta^Wferety elyka 
recenzenta nie pozWpJpr^riBG mi wigeej niz 9 
punktbw. Niemnjej jestio nadaos^ pilka noznsi 
kazdy graez powinien jq kup\6 (no dalej. nie 
sknercie" forsy na World CupH. Po prostu 

piltoki obowiqzek. Mitej gry I niech wygra 

Pojcronie plbfpw na umiei 
szozegdlnle iqI komejitarze. 0| 
znanyoh i poprzednjcb cz?sci s 

Gaj-y Lineker T C 
dnikom przypomi 

stonowili;.oni Urn 
rimzmacji Angli w 

poczqtku 
dziewifddziesiqiych. 
Wszystkie komentarze sq 
naprawd? fachowe, 
Najwazniejsze, ze si? nie 
powtarzajq tprzynajmniej 
nie co mecz] i sq 
adekwatne do sytuacji na 
murawie. Zresztq takze 
po meczu komentator 
omawia sytuacj? w tabeli 
i prognozuje nasze szanse 
w kolejnym spotkaniu. 

73:30 Spain 3 Scum Africa 0 

! 

£&%]<*£ FIFA 

rA-A£rio’ 
Producent: 
EA Sports 

1 Wymagania: 
1P1D0,16RAM, WIN 95. CDx4, 
[DirectX 

Internet: http://www.ea cc 

DystrybutDr: 
IPS 
tfit(022) 6422766 

jm 
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[ Cannon Fodder 3? 
Armv Men 

ic co czaic; ydy tylko iiruclioniileni gre 

Army Men, oil razu oasmiglo mi sis skojarzenie 

ze wspommaiigwlyluleym Camion Fodder 

Doilam, ze nielylko mi. Praktycznie kazilyz 

redakcyjnycli "kihicow", klory zenknsjt na moj 

monitor, wyglaszal mniej wigcej laki leksi: ”0, 

extra! klowa wersja Cannon Fodder?!". Tworcy 

Army Men mogg sis po wielokroc zaklinac i 

ilawac najSwistsze slowo honoru, ze bynajmniej 

nie inspirowali sis Is produkcja-aleja wiem 

swoje. Podobieiistwo do CFjesttak oczywisle, ze 

nie wymaga zadnego uzasadnienia. Poczawszy od 

idei, poprzez mass rozwigzaii (zgoda, ze 

rozbudowanych i wzbogaconych 0 nowe 

pomysly), az po klimal rozgrywki. Naluralnie nie 

jest to zarzul dyskwaliiikujacy Army Men, bo gra 

same sis niezle broni - ale rzadko kiedy wirizi sis 

lak czylelng i jawng "inspiracjs" - i tym samym 

jest to warte wzmianki. 

Mac abra 

akfadam jednak, ze nie kazdy kojarzy 
co to za gra ten Cannon Fodder. 
Otoz jest to gierka - teoretycznie - 
strategiczna, rozgrywana w czasie 
rzeczywistym, w ktorej dowodzimy 
kilkoma zofnierzami, majqcymi do 

speinienia rozmaite misje. W sumie jest to 
jednak duzo bardziej ambitna strzelaninka niz 
strategia, RTS czy symulacja zotnierzy - 

wszystko bowiem 
zalezy tu od naszej 
zr?cznosci. A ze Army Men jest jej 
klonem, to - gdy nastawiasz si? tu na 
recenzj? gry typu Incubation czy Special 
Operations - odpusc sobie ten tekst i samq gr?. 
Jesli jednak oczekujesz gry, ktora pozwoli ci si? 
fajnie zrelaksowac, angazujqc przy tym twoje 
palce i [w duzo mniejszym stopniu] mdzg, to 
Army Men jest dla ciebie strzaiem w okolice 
10-tki. 

Dowodzimy w niej grupkq (a cz?sciej 
pojedynczym zolnierzem w randze sierzanta) 
wojakow... z plastiku. Pami?tacie film Toy Story 
i tamtejszych marines? No to "nasi" sq nieomal 
ich bracmi-blizniakami. A czemu sq z plastiku? 
Trudno powiedziec. Bye moze autorzy w ten 

sposob chcieli uniknqc pokazywania 
przemocy i krwi (plastikowe zolnierzyki po 

^ trafieniu rozsypujq si? na kawafki lub 
topiq si? w bezksztaltnq mas? - ale 
swojq drogq widok faceta 
ogarni?tego plomieniami i tak robi 
wrazenie). Albo moze, w 
momencie gdy powstaly pierwsze 
renderingi, graficy zorientowali 

si?, ze calosd wyglqda jakos tak 
"plastikowo” (tworzqcy pod 3D Studio 

znajqten bol] i postanowili perfidnie 
przekuc wad? na zalet?? I trzeba 
przyznac, ze to byl niezly pomysl, gdyz 
w sumie grafika Army Men wyglqda 
rdwnie dobrze, co zabawnie i 

niecodziennie. Graficy poszli zresztq 
za ciosem i starali si? wr?cz 

uwypuklic plastikowosc 
otoczenia. Wspomnialem juz 0 

tym jak gin? zotnierze. A 

np. pojazdy - trafiony jee|i 
rozlatuje si? na kawafki, 
pozostawiBjqc po sobie 
potqczone oikemi kdlka - km 
kto kiedykolwiek rozwaiil 
plastikowy semoebodzlk (i nie 
mydl? tu 0 trabancieJ otf razu 
poczuje bluesa. Szkoda wi?c ze]J 
backgroundy, choc same w sofl 
dobrej jakosci, nie sq wykonanevi 
tej konweneji. Iluzja byiaby jeszczy 
petniejsza... 

rozgrywane sq w trzech 
odmiennych sceneriach - pustynia, las, bagnaJB 
W kazdej z nich mamy kampani? skladajqcq si?0 

kilku oddzielnych, ale tworzqcych ealose 1 
pod-kampanii, te zas dzielq si? m J 

kolejne (zwykle 2*® 
3) scenariusze. Przy czy]J 

nie mozemy wybrac sobie 
ich wedle woli - chcqc cz\ 

nie, przechodzimy je grzeeznie 
po kolei. Dodatkowo mamy 

jeszcze opcj? treningowq (bet 
camp - zalecam rozpocz?cie 

zabawy od niej), no i odloty 
multiplayerowe (w trybach 

deafchmatch i capture toe 
flag). Zalozenia kazdej , 

h mieji DtrzymujBmy n 1 
poczqtku rozgrywki ‘ 
przy czym bordzo 
cz?stozdarza si,?. 
mien? rozwdju akcji 
doebodzq nowa jiffeni* 
- np. mamy zniszczy^ 
wrogi skJad amunieji r 
po jakimS czasie okazuN 
si?, ze przedtem 
musimy jeszcze 

odnalefc i 

Numer 07/98 
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wzgledem fabuty, jak i realizacji. Nie ma tam 
zadnych "fajerwerkow", ale jako catodc 
zasluguje na wielkie uznanie! 

Co jes2cze mozna napisad o tej grze? Grafika 
jest w sumie OK. afekty d^w^kowe i muzyka sq 
eo najmniej niezte (muzyka lepsza ad efektdw; 
naturalnie mysl? tu 0 muzyee parrti^dzy misjami, 

Minusy: 
•WMWaliwwMinirtew 

sirabdaCaim 
foddtr 

* fifth Aim 
•MfcimtaantaacEe 

•siEfQwama 

Ocena: 

Humer 07/90 

Pfusy; 

• toil# OMlrta 
• uMHDStmiasfhrii 

MtfM 
•MU 
'PEcffaewfuo^ 

Szel Imperlum Tan w cate] 
swej plastikowei 
okazatosci. 

Denemujq tez inns rzeczy. Np. wybitnie 
peskudne sterowanie, Nienawidz? bawid si? 
przy pomocy klawiatury numerycznej! !W 
przeciwieristwie do twdrcdw tej gry.) Na 
5zcz§3cie jest mozliwa redefinicja klawiszy 
sterujgcych i uzywanie jays lub myszki - ale tak 
czy siak Army Men daleko do wygcdy 
oferowanej przez Cannon Fodder Wiem, ze jest 
to gra duzo bardziej rozbodowana 
- no ale.-, sterowanie jest tak czy 
siak do bani A w grach tego typo 
takie rzeczy m$zczqsig:Cna 
graczul w dwtijnasdb! Dfatege 
wlaSnie zalecam dluzszy trening 
przed wyruszeniem na wojn?, Na 
jakq wojn??! Choroba, jeszcze o 
tym nic nie powiedziafem? 
Naszych zielonych zolnierzykdw 
zaatakowali rownie plastikowi (ale 
szarzy] twardziele z imperium 
Tan. Kapitalne intro, utrzymane w 
konwencji czarno-biatych kronik 
filmowych z czaspw II wojny 
swiatowej, wprowadzi was 

w klimat rozgrywki. Dawno nie 
rownie dobrej introdukcji do gier - 

WJgkszofifi misji przeprowadzemy solowo, tj, 
nsszym wiarnym sierzantem. ktdry jako jedyny 
putrafi obslugiwad ci dost?pnych pojazddw 
(np> czpkji. a se* jeszcze d?isrdwki, 
transportery opancerzone, jeepy i 
zamontowonym kaemem) i wykorzystywac wiele 
dodatkowych rodzajow broni znajdowanych w 
skrzyniaoh (granaty; bazooki, mozdzierze, 
miotacze ognia, tadunki wybuchowe, miny - 
“sarge" umie je rozmieszczac i wykrywac 
wrogie poia minowe). Moze tez zqdab wsparcia 
powietrznego, desantu spadochroniarzy czy 
przelotu - molotu zwiadowczego, o ile odkryje 
potrzebne do tego “znajdzki”. W wielu misjach 
towarzysm mu niewielki oddzialek zolnierzy, 
kttirym mozcrny wydawac rozkazy. Dose cz?sto 
zdarza si?. ze zaezynamy misj^ samym 
sierzantem, ktorym musimy dotrzec do punktu, 
gdzie czekaja na nas zotnierze - a datej 
wyruszamy juz razem. (W zaleznosci od misji, 
wojacy atbo nas wspierajq, albo tez sierzant 
musi ich dopnwadzic do kolejnego punktu - np. 
celem opatrzenia rannychJ W sumie misje, 
mimo szyblcn v/yczuwalnej powtarzalnosci zadan, 
jakos si? nie nudzg. Irytuje za to dose niska Al 
komputerowego oponenta, ktorq autorzy 
statnj^ sjq okompensowafi liczebno&lq wrogich 
zolnierzy, mas^ azotgdw etc. ZreBztq bez 
wi?kszego powodzenia. Przeciwnicy atakuj^ 
fllami i zupeJnie nie zwraeaja uwagi na nasz 

fnot czasem ktdry£ zaeznie si? czolgad - 
®6 ^ko). dyftc si? kesid jak zboze w polu, 

odobniei jnkvv CF nieprzyjaciele daj? si? "robid 
0 SZBr° w trywialny wr?cz sposdb - np, 
iszczymy Ich hunkier za pomocy.. drugtego 

znin^50 YWtec na wabia swojego 
otwiera ogiert, my robimy szybki 

wra ° Pf7e?naczona dla nas bazooka wait we 
Taftgl BrzmI znajomo? No wla^nie... 
nr j Sw°l^kie klimaty" wyezuwamy w czesie 
Cie IBmal bez przerwy, co z jednej strony 

-1? ^riJ9'ejrodzi wqtpliwogci w 
— * Ci ,nJ?J 1 3D0, ktdrzy stale i wciqz musz? 

si? nudzymi pomystami... 

bo podezas samej gry glownie slyszymy werble), 
Misji jest wystarczajgco sporo, by si? nie 

znudzic czy narzekac na skqpstwo 
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Grenade - pozyteczne 
narz?dzie, nie powiem, ale 
na dalszy dystans. 

Bazooka - bazooka w r?ku to 
najlepszy argument w 
momencie gdy widzisz wrogie 
czolgi lub bunkry. Ale tez nie 
radzimy prowadzic z niej 
ognia na bliski dystans! 

Mine Sweeper - jedyna 
rzecz, ktdra umozliwi Warn 
(tj, sierzantowi) spokojny 
spacerek po wrogich polach 
minowych. W innym wypadku 
sierzant niew?tpliwie b?dzie 
si? mogl szybko i niezle 
rozerwac... 

Rifle - no co tu knyc: zolnierz 
ze strzelb? to mi?so 
armatnie, szczegolnie gdy my 
dysponujemy bazookami czy 
mozdzienzami (o pojazdach 
nie wspominaj?c). Ale nie 
lekcewazcie ich - w wi?kszej 
liczbie s? niebezpieczni. 

Mortar - doskonala rzecz do 
walki w miedcie i wsz?dzie 
tarn, gdzie wrdg ukrywa si? 
za przeszkodami terenowymi. 
Lec?ce po paraboli pociski 
pozwolq Warn eksterminowac 
ich jak Insekty. 

Flame Thrower - uuu, pi?kna 
bron na plastikowego wroga. 
Szkoda tylko, ze dziala na 
dose bliski dystans t ma tak 
malo amunieji... Ale zobaezeie 
co si? stanie, gdy kogos 
traficie... 

Jeep - czyli “roboezy i 
wspolczesnej armii. Szybki, 
uzbrojony w kaem, moze bye 
grozn? broniq zaczepn? - ale 
uwaga: jest bardzo lekko 
opancerzony i szybko, pod 
ogniem wroga, rozpada si? w 
sm?tne szcz?tki. 

Czolg - o, temu na polu bitwy 
naprawd? trudno podskoczyc! 
Wprawdzie jest dose powolny i 
malo zwrotny ale jego sila ognia 
i gruby pancerz powoduj? 
drzenie kolan u przeciwnikow. 

Ci?zarowka (cargo trucks] - nie 
jest uzbrojona ani opancerzona 
lecz mozna na nig zaladowac 
cal? druzyn? i szybko przerzucic 
w inny rejon pola bitwy. 
Przydatna rzecz! 

Transporter opancerzony (half 
track) - slabiej uzbrojony niz 
czolg ale rdwnie zwinny jak jeep, 
a na pewno lepiej od niego 
opancerzony, jest groznym 
narz?dziem we wprawnym r?ku. 
Jego sila ognia wystarezy by 
wrogowie omijali go szerokim 
lukiem... 

producenta. W surnie gra w porzqdku, choc po 
paru godzinach zabawy moj poczqtkowy 
entuzjazm nieco oslabl. Tym niemniej polecam j? 
fanom "mi?cha armatniego" - na pewno si? 
uciesz? - i milosnikom ambitnych strzelanin (ci 
rowniez si? nie zawiodq). Wszelako caly czas 
mam wrazenje, ze Army Men nie do korica 
wykorzystala tkwiqcy w niej potenejai, ze 
autorzy zbyt malo dali w niej "od siebie", a za 
duzo pogrywali podezas pracy w Cannon 
Fodder... 

Ps. Dobra rada - instalujcie gr? ''na CO I 
zajmie jakies 150 Mb. W innym wypadku 
oszcz?dnoSc na ilodci zaj?tego miejsca jest % 
niewielka (jakies 40 Mb), a czeka Was 
nieustanne dogrywanie animek, efektdw itp. z( , 
CDka (z zamrozeniem gry na ten czas, co n&W 
przy CDx24 jest m?cz?ce, zas ponizej CDx8 
wybitnie irytujqce). Tipsy do AM made w 
gazecie, trainer (jesli go nie ma na tym CD) 
b?dzie za miesiqc. 

Homer 07/BS 
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■ch tenisdw komputerowych). 
iva slq bordzo prosco. 

trenisa, ktdry 
>R 1 nle t 
rakieWi w 

ame, Net & Match to gierka nowej 
I generacji * i porzqdng grafikq i 

diwi?kiem. a do tego i calkiem 
sporymr mozliwcSciami, daj^cymi 
wiele radochy podczas zabawy. 
InsCBlacja gry zajmuje od 70 do 

ZSOmegab&jtdw miejsca na dysku i nte ma co 
m oszcz?dzad (je£ii ma si? tsk^ mazliwo^GL bo 
newel najwi?ksza obj?to£ciowo instalacja me 
mmm ndpowiednie) i w point zadowataj^cej 
szybko^ci dzralenia programu - a im mniej Mb 
przeznaczymy na instalk?, tym gorzej dia nas. 

Ale to sjpMjL ——— 
—■ 

Przytrzymujemy przycisk uderzenia i kierujemy 
szybko poruszajqcy si? kursor w odpowiednie 
pole na potowie przeciwnika. To wszystko... 

Po tak doktadnym tneningu mozemy zaczqc 
grac. I tu do wyboru mamy sporo mozliwosci. 
Od tradycyjnych gier singlowych i deblowych, 
przez pojedyncze turnieje, az po caty sezon i gr? 
w sieci. Co do tej ostatniej, to jest to chyba 
rozwiqzanie pozwalajqce na najlepsz? zabaw?. 

skladaj?cej si? ze stu miejsc - poczqtkowo 
zojmujerny ostatnie, ale wygrane w turniejach 

-—s do ..fltiryjjgSli juz mdvwj? o 
JH^B^|SZony naptsae o 

■■T 
lejrsej wad as programs Ot6z pomEmo tego. ze 
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aktyesnia kazdego pneotoika. Mie po^iem 
im jak to mbi?. bo nle mielrby&ie ..radochy ; 
zegryvzaniB ns 0Qft#u - sarni do tego |L 
idicie. To wcale nietrudne! 
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Rakietowy sport... 
pa me. Net & Match 

JjJjJJjp pjpkna pogoda, duzo wolnegi czasu pa prasta pelay !bl Nie wieai jak wy, aie ja w iakim 

czasiB labia zebrac kilku baaipli i wybrac sip na kart, by pograc w teaisa. Tak sip jednak 

Zlozylo paaiiiaa wakacji pracy wcale nie brahaje, wipe ninszp zadnwniic sip kompnierawp 

namiaslH-' majsj alohionej rozrywki. Aie nie narzekant - ha nnwy ienis liraiy Bine Byte jest na lyla 

ilobry,; by paczac sip Jak na kercie", hpakuje aii przy aim tylkn wysilka lizycznega i swiezege 

Yasiu 
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r Gadzety przysztosci i 
I Gadget. Past as Future_ 

Masowo przedslawiane w tilmach oraz graeh wizje przysztosci wctyz utwierdzajg swycli odbiorcdw w przehonaniu, i z me 

dobrego Ziemian w trzecioi tysigcleciu spothaC raezej jut Die mote. Wszystkie pozytywne i mile zdarzenia przetyliSmy i 

zostawiliSmy daleko za sobg, natomiast to co nas czeka za X let, z pewnokeip nie bgdzie zaliczafi sip do przyjemnych doznaii. 

Moj tak bardzo tchnpcy pesymizmem i czarnymi wizjami nasiroj spowodowany jest przez kolejng gierg, ktfipa po paz n-ty 

stara sip i prdbuje jdtworzyd" ppzyszloSc Swiata oraz ludzkokci. 

Jaspin 

nieuchronnej smierci... Jak widac na zalqczonym 
..obrazku”, fabula nie odbiega od standardowych 
tekstow i trudno jq raezej okredlid mianem 
wyszukanej, intrygujqcej czy tez ciekawej. 
Dobrze chociaz, ze nie jest to fantastyezno- 
naukowy betkot, ale sensowna historia, majqca 
- jak to si? potoeznie zwyklo okredlad - r?ce i g 
nogi. Wniosek dotyczqcy zadania graeza nasuwa 
si? chyba samoistnie - pomoc w uratowaniu... 
nie, nie Ziemi - na marginesie skazsnej juz przez 
scenarzystow na zaglad? - kilkorga ludzi, kttirzy 
budujqc statek kosmiezny, zapalalr naglq ch?cjq 
zlozenia wizyty Panu Twardowskiemu, cfood i nie 
tylko. Budowniczy „arki" wywadzg si? z grupy 
najznamienitszych, ekscentrycznyqh, nmm 
zwariowanych raukowefiw, w£r6d ktdrycb 
znajdzie si? graez, wplqtany w niejasnq qM 

Kosmfczny 
,(kamyczak'‘ 
swytn 

isfriwiero. 
mi 
kterunkiem 
Iptu powalfiia 

mm 
jedynoj w 

StanecioyiTti 

jego r?katih znajdq sf? fosy arfcmtunkowej i 

powodzejite cale) etejl Oti cats tafia gry,,, 

1 Wji|||r ^glB mm 
wyobrazity m pb'toiwis mntnh sliiw (i 

mu w 

ovyep 

[*, tfekawi. fpteresuje 

’o ma 
juz peine prswo do 

niepukoju, to. co j 

famsiyznaiorr 
r giera bynajniniej n 

powtarza ucartyc 
sohemattiw. W P® SBf 

to razy jedyn 
njchopiym 

Zwie si? 6w twdr Gadget: Pest as 
Future, a jego stworzeniem moze 
poszczycid si? ekipa Cryot kttirej 
szeregk jak wiemy i doSwiadczenia, 
zasilane sq przez zdolnych, 
pomystowych osobnikow, 

szczegolnie zas tyczysi? to sekcji zajmujqcej si? 
grafikq. Produkcje firmowane przez owq grup? 
prawie zawsze kojarzone sq ze wspanialq 
oprawq grafieznq oraz muzyeznq i raezej mozna 
o nich si? rozwodzic w superlatywach, wsrod 
ktorych ci?zko jest si? doszukac niemilych 
zgrzytow czy niedociqgniqc [ale jednak sq). Z 
gfowq napakowanq tego typu stwierdzeniami na 
temat spuscizny Cryo z dzikq radosciq 
powitatam na mym biurku pudelko Gadgets, 
ktory zresztq - co tu b?d? ukrywac - w 
zapowiedziach przedstawial si? nadzwyczaj 
atrakcyjnie. Widok czterech kompaktow 
sktadajqcych si? na gr? przygodowq wprawial 
mnie w bardzo dobry nastroj oraz zapewniaf, iz 
okrqgly tydzien b?d? miata z glowy 
(wtajemniczeni wiedzq, iz chodzi o pisanie 
tekstow), a sp?dz? go nad mozolnym 
rozwiqzywaniem typowo przygodowkowych 
problemdw oraz zagadek, Powstrzymam si? na 
chwilk? przed zdradzeniem warn dalszego ciqgu 
mych rozterek, ktorych kolejnq cz?3dq 
niebawem was uszcz?dliwi? i rozpoczn? swq 
^przypowiesc” - tak jak Pan Bog przykazal - od 
samego poczqtku. 

Byla sobie Ziemia - takie oto slows mogtyby 
zostad wypowiedziane przez jednego i kilkarga 
urstowanych naukowedw, ktdrym udalo si?, uj^d 
i zyciem z katastrofy, ktdro nawiedzils degdyd 
ntebieskq, a aktualnie znajdujqcq si? w niebycie 
planet?. Zapowiedf zbJizsjqcej si? w okrutnie, 
bezMnie szybkim temple gigantyeznej komety 
wywolata wSrdd tudkdw zamieszkyjqcych 
niebteskq sier? bardzo mieszane uezucia. 
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U gory: 
Jeden z pQdejrzanycIi lypfiw 
spolykanych w pociqpach. 

68 

burzliwej dyskusji zakwalifikowanie Gadgeta do 
dzialu przygodowek. Gra raczej stanowi cos w 
rodzaju filmu interaktywnego (bleee), gdzie 
jedynym zaj^ciem jest klikanie na co tylko si? da, 
przemieszczanie si? w miejsca wskazane przez 
spotykanych bohaterow onaz podziwianie 
wspaniatej pnacy gnafikow, ktora swe szczyty 
wykonania osiggn?la w co chwila nast?puj?cych 
po sobie animkach przerywnikowych (oczywiscie 
utrzymanych w „doIujqco-depresyjnym" 
klimacie]. Jesli istniejq miiosnicy tego typu 
interaktywnej zabawy [a zapewne tak), byliby 
oni wniebowzi?ci, zwiedzajgc swiat Gadgeta, w 
ktorym zagadki prawie nie istniejq i gdzie jedyne 
zadania do wykonania to podziwianie ukazanych 
lokacji oraz pilne sledzenie rozwijajgcej si? 
fabuly. Owszem, ..byliby”, gdyby nie drobny 
zgrzyt, uniemozliwiajgcy czerpanie ewentualnej. 
radosci „grania w film”. Chodzi o szybkosd jego 
hm... ze tak si? wyraz? (z gdry przepraszamJ: 
zaliczenia. Gdy po okolo godzinie ..gedzetowama" 
mym oczom ukazala si? uprzejma pfansza z 
prosb? o drugi kompakt, przyszio mi do gtowy, 
iz podobnie jak w Black Qahlfi, pcrywajqee 
zakonczenie (oraz pocz?tekJ znajduje si? na 

ptytce nr 1, dlatego owa 
jedynka tak szybko si? 
skoriczyla. Gdy mniej 
wi?cej po tym samym 
czasie CD-ROM poprosif 
o kompakt nr 2, naszla 
mnie mysl, iz tworcy 
zaliczaj? si? do 
wyjqtkowo 
niepoprawnych 
balaganiarzy, ktorym nie 
chcialo si? porzgdkowac 
danych i teraz czeka 
mnie „mila" zonglerka 
kompaktami. Na nic 
zdaly si? moje 

przypuszczenia - giera konczy si? po czterech 
godzinach z hakiem. Natomiast zakonczenie... 
eh, gdyby w poblizu mnie znajdowai si? w 
momencie koncowej animki noz kuchenny, z 

godzin?,,, Ilez w koncu mozna fazic po tych 
samych lokacjach, wysluchiwac sm?tnych 
wypowiedzi spotykanych ludzi, tylko dlatego 
aby giera tak szybko si? nie skonczyta? 
Mitosnikom przygodowek, filmdw 
interaktywnych oraz tym bardziej fanatykom 
akcji odradzam zakup Gadgeta, nawet jesli■ 
mieliby podarowac go swym najwi?kszym 
wrogom. Giera w pewien sposdb „ratuje" gjJ 
bardzo starannym wykonaniem oraz 
wszechobecn? jnnoscig", ale czas 
jej zakonczenia po prostu zmiotl mnie 
Dla asekuracji musz? stwierdzic, iz 
krotkie, nie wymagajqce wielkiego wystlku 
umyslowego giery, ktore ponadto tioSd 
przyjemnie wyglqdaj? - prosz? bardzo, Gs 
powinien zaspokoic wasze (bez obrazy) nieh 
wygorowane ambicje. To tak na marginesi 
zeby pozniej nikt si? mnie nie czepial, m 
mnie koto nosa przeszedt mu tak doskonel^ 

pewna^cif) nigdy juz nie dene by warn byfo 
czytad tekstdw Gemjniego. No nic si? zdsj? 
efektowne animacje, unikatowy klimak muryka 
czy grafike W tak eksprasowym tempie 
przemjjsjptf giera nie ma prawa na utrzymanie 
si? w pm^Qi orac2y dluzej riiz lydzied, fotiry 
nopmalnifi powiniep wystarczyd na prjceMe 1/ 
10 gry bez solucfL 

Scenarzy^ci pomysl miBli bardzo dabrv - 
wylazac? zewszad pod ms cjry depresj? mofcna 
by bylo isfcodd przetrzymad, muzyka oraz ogdlny 
wygl^d jeszcze bardziej pozwolilyhy czerpad 
przyjemnodd wynikafe? i grania, ala \M ma 
om tmsd tylko cztsny w poryvvacH do pi$du 

pnidukt, Ucz w moim mniemsmu pozostam 
tylko Giekawostfe o ktdre| b?d?opowiadad j 
prayfeoiacfe m podtrzymania m ktete 
rozmdw oraz tfeycznym przykladem^ 
dobrzs zapowiBda^cep si?pomyslu, l ...,r 
strony to tyfe, ho na nic wi?ne) Gadpt nie 

rastuguie. 
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IBITIII DPBanizacja pnzestepc; 
gi'omiicaiiii jadrowymi. Rzqd nie chcial nepcjawac z tw ForvUn 
niszczac Kawal Kalilonnii. Dwa lata pozniej, po inlMiywiwi lie 
przesiaiica zostal dose szybko skazany aa krzeslo elsklryczne - I 
niesknliiczae. Po dwoch probach wykonania wyroku Benaieaiu w koacu udalo si? uclec. Tenaz jesTon 
przywdtisa innaj orgaaizaeji, a twoim zadaniem, ageacie Hopkins, bgdzie njgcie jego i wszyslkich jego 

[toiiapiei:znyth.____ 
Yasiu Tak w skrocie przedstawia si? 

legenda gry Hopkins FBI. Gry, ktora 
jeszcze par? lat temu bylaby hitem, 
a teraz niestety nasuwa tylko 
pytanie - czy to shareware? 
Powoddw tego jest cale mnostwo... 

Po pierwsze: jak na przygodowk? ma za bardzo 
liniowq fabul?. Wprawdzie scenariusz zawiera 
wqtki pol;oczne, ale ^‘q one zawsze takie same i 
trzeba przez nie przejsc, zeby gr? skoriezye. Co 
dalej - myslg, ze rowniez grafika i dzwi?k, ktore 
nie sq moze najgorsze, ale pomimo szczerych 
ch?ci nie mog? powiedziec, zeby cos mnie w 
nich zachwycalo, Owszem, niektorym moze 
podobac si? to, ze praktyeznie cala grafika jest 
tworzona „r?cznie’\ Trzeba przyznac, ze 
animaeje postaci i nieliezne ruchome elementy 
scenerii s;| animowane plynnie, ale w dobie 
szybkich komputerow chyba nie jest to zaden 
problem. 7 dzwi?kiem, a dokladniej rzecz biorqc 
i muzykq w grze, jest troch? gorzej - caly czas 
przygrywa nam jakas melodia, ktora juz po 
chwili potrali doprowadzic do biatej gorqczki. 
Cale szcz?scie, ze mozna jq wyfqczyc, 

Zdialogami sprawa przedstawia si? lepiej - 
lektorzy wypowiadajq swoje kwestie z jako takim 
zaangazowaniem, a poza tym mowiq na tyle 
vW£nie, zn nie zawsze trzeba ,podpiera£ sis" 
na^ami. Jetinak w dialogach to me wszystko * 
^liwo^ci wyboru sq na tyle ograniezone. ie 
Pozostaje si? tylko zastanawiad, na co „pcszloH 

na pfyeie, Przykfadem takiego 

I JJJtopracowania moze byd sytuaeja w banku, 
9r0cz dowiaduje si?H ze podlozono tam 

r - nikomu nie 

o niej powiedziec, bo autorzy gry nie przewidzieli 
innego rozwiqzania niz samodzielne rozbrojenie 
ladunku. Taka sytuaeja jest karygodna - 
szczegolnie w przygodowce. A burakow tego 
typu tu nie brakuje... Ogolnie rzecz biorqc, 
przejscie gry sprowadza si? do zbierania 
wszystkiego i wyprobowywania tego gdzie si? 
da. 

A trzeba przyznac, ze jest gdzie probowac... 
Akcja Hopkins FBI rozgrywa si? w malym 
miasteezku (moze 40 domow] z lotniskiem, 
biurem FBI, muzeum i innymi atrakejami 
turystyeznymi. Do tego nalezy jeszcze dodac 
podwodnq baz? iodzi podwodnych i... Niebo, z 
ktorego, jak si? okaze, mozna si? wydostac. 
tqcznie gra zawiera sto lokaeji zamieszkalych 
przez pi?cdziesiqt postaci. Krotko mowiqc - jest 
co zwiedzac, a w trakeie tego naprawd? mozna 
tylko zalowac, ze autorzy nie wfozyli w swoje 
dzielo wi?cej pracy, bo pomysl byt calkiem 
rzeski. Przez cafq gr? b?dziemy bowiem 
wyjasniac kilka morderstw, porwania 
teoretyeznie nie zwiqzane z gldwnym wqtkiem 
itp. Po prostu calkiem spory kawat pracy dla 
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zteelizowane Ipi 
prostu kossmar). 

No tak. wymienilem 
sporo wad tego 
produktu, a mafo 
zalet, a musz? si? 
przyznac, ze z 
Yabolem sp?dzilismy 
przy nim bite osiem 
godzin, 
przedzierajqc si? 
przez kolejne mniej 
lub bardziej 
sensowne zagadki i 
rechoczqc z tekstow 
w grze. Pytanie: dlaczego, przeciez wcale nie jest 
ona taka rewelacyjna? Stwierdzilismy, ze pomimo 
wszystkich niedociqgni?c jest w niej takie 
niezidentyfikowane COS, co wciqga coraz dalej i 
dalej. Moze sq to smieszne dialogi, moze humor 
sytuacyjny, a moze po prostu rozsmieszafy nas 
bzdurki, na jakie trafialismy na kazdym kroku? Nie 
wiem - Yabol tez, ale jestem pewien, ze jesli gra 
ta b?dzie kosztowala niezbyt duzo (jak np. seria z 
Topware za 49.90 zl), to naprawd? warto jq 
kupic. Ale nie malemu dziecku - sq tu bowiem 
sceny, ktore na pewno nie sq przeznaczone dla 
oczu naszyeh pociech. Ale juz 15-16 latek moze 
spokojnie zagrac, jesli rodzicow nie zbulwersuje 
widok nagiej (rysunkowej) pani, hasajqcej po 
niebianskiej lazience w poszukiwaniu r?cznika, czy 
naturalistycznie pokazane podrzynanie gardla. 

Plusy: 
• smieszne syluacie 
• nleokreslone jof.co 

wcigga 
• rysowana mcznie 

grafika 

Minusy: 
• linlowa tabula 
• duzo flielogicznosci 
• gra typu (,uzyj wszy- 

slkiego na wszysIkinT 

□cena: 

Froducent: 
Polyex Software 

Dystrybutor: 
Cryo Interactive 

Wymagania: Dyi ■ 4486/100, Win95,16mbRam. Cryo 
SVGA, karla muzyezna, CDx4 

Internet: http://www polyex.com 
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Wvspa ~7 skarbow 

Wusita 7 sWw to p Polska, zrotiioiiapi 
Mwsldej [irmif LK. Avalon, wytlsna w tjf 
Ml Program leu ate Jasnbyi ambiiny 
lotwa, tala i \nwm plallopmfiwha. 
cats tabula, ktflpgisii'iijBWnieiiaki 

klopy nle 

skarbow uHi'iiiycii oa poliliskiej wyspia.1 lo by bylo'wt iyls. Dale! la jut 

lilasyciB, zrfjczfiosslowa walsola po lilawiszacli. 

LUKASZ BONCZOL 

nafika jest [mile zaskoczenie!] 
bardzo dopracowana. Na poczqtku 
moze tylko troch? razic sterylnosc 
wyrenderowanych postaci, Nasz 
majtek mimo kilkakrotnego tarzania 
sip w blocie, wodorostach i tym 
podobnych badziewiach jest nadal 

czysciutki i nieskazitelny. [Podejrzewam, ze bylby 
jeszcze takze pachnqcy fiolkami, ale z 
udowodnieniem tego musz? poczekac do 
wynalezienia Smell Blasters :) Nie wspomn? 
nawet o jego bielutkich spodniach. Zapomniano 
tez o mocnej opaleniznie, tak charakterystycznej 
dla wilkow morskich. No i te rysy twarzy 
[podobnie jak sposob, w ktory sip porusza), ktore 
przypominajq bardziej Australopiteka niz Homo 
Sapiens. 

Slicznie przygotowano tla. W niektorych etapach 
oko cieszy mnostwo ruchomych detali [np. 
morze), inne poprzez swojq surowosc wywolujq 

uczucie osamotnienia. Dzwipk nie zaskakuje 
niczym specjainym i w sumie wypada trochp 
ponizej przeciqtnej, Mtizyka natomiost to kawal 
dobraj robots Zapisarm w formacie audio utwory 
doskonale pasujq do klimatu, jaki buduje gra. Do 
przejgcia autorzy przygotowaii nem 13 poziamdw. 
ktdre a^ zrdzntcGwarie pod wzglpdem miejsca 
akcji, oprawy graficznej i rbdzsjtiw przeciwmkdw. 
Zmieniajg sip tez przeszkody na jakie natrafi nasz 
bohater, WszystkiB gq jednak przewirfywalne, 
typo we dla tego typu giar, nie zaskakuje niczym 
n°wym (liny, wahadla. ruchome pomosty, 
platformy, z ktdrych musimy szybko zeskoczyd, 
bowrem rozpadsjq si? pod stop ami postaciitp,)* 
Istoieje tez jednek szereg niedopracowsnych 
elemeotdw, takie h jak niektdre platformy. Czqsto 
nie wda6 gdzie si? zaczyna, a gdzie koriczy dana 
polka ska in a, Prowadzi to do logo, ze skaczerny 
na co£P co wydaje si? nam brzegiem platformy L. 

- Latlffji oialik^, 
itoitijttjliimfc* 

*mm 

I.Bira1( nalllwuSd 
f apfsaiifa slaau my 

Ocena: 

spadamy vv przep&Sfi, bo 
wla&iwy grunt zaczyna si? 
cztery milimetry dalej. Czasem 
nie tracimy zycifiychociaz 
ZBlvsddflsmy o przeciwnika nogq, 
aby-pojchwifi oberwad. chod na 
moje oko to wcsle si? z nun nie 
zetkn?1i3my, Mamy takze 
maczete... ‘'preenikajqcq" przez 
niek(tfre:przeszkody (co na 
pewno nie bylo zamierzonym 
efqktem w grze.J itp, 

Generalnie levele dzielq si? na 
takie, w ktorych dysponujemy 
konkretnq broniq, przy pomocy 
ktorej mozemy unieszkodliwiac przeciwnikow, jak i 
takie, w ktorych nasza rola sprowadza si? 
wylqcznie do zr?cznosciowego omijania wrogow i 
parcia w okreslonq stron? ekranu. Przeciwnikow 
mozna podzielic na dwie odmiany: sq tacy, 
ktorych mozna zalatwic przy pomocy broni oraz 

tacy, ktorych mozemy jedynie ominqc. Tworcy nie 
wykazali si? nadmiernq inwencjq jesfi chodzi o 
wybor broni. Mamy jedynie maczet? i bumerang. 
Ta pierwsza ma bardzo maty zasi?g ciosu i raczej 
trudno kogokolwiek niq.tikatrupic. Dobrze choc, 
ze wchodzi ona w sklacTstalego wyposazenia 
naszego bohatera - bumerang jest nam odbierany 
pod koniec kazdego poziomu i musimy go znalezd 
od nowa. W zasa’dzie.-gdf^znajdziemy bumerang, 
to juz do korica si? nirrvposlugujemy, gdyz 
calkowicie dekiasuje orr szabelk? i nie pozostawia 
wrogom wi?kszych szans. 

Chybiona wydaje si? rdwniez skala, w kf?rej 
fcbserwuiemy rozgrywk?..J?ostacie sq 
zdecydowanie za duze, widac jedynie niewielki 
obszar pola akcji, co sprawia, zd cz?sto nio mozna 
wlasciwie zareagowafi ns pgdzqcego na nes 
wroga, ktory wlainie wyionii si? zza brzegu 
ekranu. Wszystko zaczyna si? sprowadzad do 
chodzenia prawie "w ciemno" i svykucia na 
pami?c, kto i gdzie na nas wyskoczy. Do tsego brak 
opcji save zmusza do ciqglego powtarzania levelu 
od poczqtku i przechodzenia go w kdtko. Niestety 
niewyobrazalnie cierpi na tym grywalno^! 

Platformowki to taki gatunek gier, ktdre mozna 
przejsc w par? wieczorow.:Jest..kUka sposobdw 
zapobiezenia temu: trzeba przygotowad cgrDmnq 
liczb? poziomow tkomu by si? cbciafo odwaiad 
takq robot?, zwlaszcza ze mozna za dwa miesiqce 
wydac data disk i zbic na tym nast?pna fur? kasy) 
lub tak jak w Oddworld - wzbogacic zabaw? 0 
rozwiqzywanie logicznych zagadek. Jest tez 
trzecia droga, polegajqca na podkr?caniu poziomu™ 
trudnosci do niemozliwej wysokosci. Niestety, 
programisci z L.K Avalon obrali ten trzeci sf 
W ich grze brak jakichkolwiek bardziej 
wysublimowanych zagadek (chyba ze przeiqczenie^ 

stojqcej na naszej drodze dzwigni, w celu 
otwarcia znajdujqcych si? par? metrow dale: 
drzwi, uznacie za skomplikowane zadanie). Gaia 
zabawa sprowadza si? do chodzenia i 
przeskakiwania kolejnych wystajqcych z zienii 
kolcow, zapadni, drapieznych roslin oraz innych 
tego typu atrakcji. Przy nieslychanie wysokim 
poziomie trudnosci nasza ochota do grania spaijj; 
jak urwana winda w wiezowcu, Juz przejscie 
trzeciego etapu wymaga nie lada samozaparnia, 
Przyznam si?, ze gdybym nie musial, to nie 
ukonczylbym go. Po prostu nie chce mi si? 
wypruwac sobie flakow i przechodzic po dzie:;i?c 
razy to samo, aby moc sobie poskakac po jeszcze: 
trudniejszych do przejscia zapadniach i 
platformach. Szczerze mdwiqc dose mam stresS 
w szkole i nie chc? sobie jeszcze szarpac nerwow. 
na "wyspie 7 skarbow". 

Przyznam si?, ze maniakiem platformowek nie 
jestem, ale od czasu do czasu, jak nawinie sir 
jakas dobra giera i tego gatunku, to 2 
przyjemnosciq w niq sobie dluzej pogram. Nseste^ 
W7S nie mog? zaliezye do tej kategorii. Brak Jej 
polotu i humoru, ktory cechowal Earthworm 
Jima, a takze interesujqcych zagadek 
wyst?pujqcych w Oddworld, Powiedzmy wpro^t: 
w dzisiejszyeh czasach, gdy na 
rynku wiodq ws pen tale, trdjwymiarowe gry 
dopalane ekceleratorami, platformowki utrzyman* 
w konweneji "twardziel koiUra reszta ^wiata 
wyglqdajq co najmniej dmiesznie. Owszem. Scserlys- 
grfy 2D bylo jedynym ^rodkiem wyrazu... Teraz 
mestaty dobra gra tego typu musi 
charakteryzowad si? czymS wi?cej, mied ten 
specyfipzjny, oryginalny smaezek, ktdry przyciqg^ 
graezy do monitora i nie pozwoli im si? od niego 
'Oderwad. W7S jedrtak go nie posieda. I chociaz 
grafika i inne elementy oprawy pozostajq na 
dobrym poziomie i ^wiadczq o wysokim 

Tzemieslniczym kunszeie autorow, to grze 
zabrqffJp crygjnalnego pomyslu i tego "czegos"- 
^ r . produkt LK.Avalon otrzymuje 

“ *''" _ sprawie dliwa „ ja ku zl 
zfiajdzie swoich upartych 
dd placfo 

erebic w 
pijpwobd 

Mumer 0 

ocan? At 
wierz?. i 

zwolenni 
nie powii 
powodii, 

Dystrybutor; 
L.K. Avalon 
lei (017) 8522707 w.28 

Wymagania: 
P 90.16 MB RAM. Win’95, 

Internet: http://www.lkavaIon 
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Recenzje 7B 

NHLPAj 

Liga mistrzow 
NHL PDWERPLAY 9S 

na rzecz 

Jedyny pnawdziwy "redakcyjny" wyznawca 

hokeja (imc Jaszczur) przycztapal ostatnio z 

klasycznie rozciplq w pal lapp. Metafizyczne 

doznania, kterych doswiadczyt lezpc na lodzie i 

obserwujyc mala lontanna Iryskajp mu z 

przegubu, doprowadzity do (ago, ze chwilowo 

zaniechal slizgania sip 

reinkannacjij 

lak samo niebezplacznym jak ppzahymnla w 

mieszkaniu (staiysfycznlB najwlgcnj wyjzadkdw 

zdarza sip w daniciu, za wskazsniem m 
lazienkp), slope wipe lak czy Inaczej ryzykuiemy, 

mozemy chyfia zasipSd przed monitorem i zdnbyfi 

puchar w kompuierowej lidze mistrzdw. 

CZARNY I WAN 

otychczas moglismy grymasic, 
kwybierajqc pomi?dzy produktami 
lamerykanskiego EA Sports i 
[angielskiego Gremlina, bo tylko te 
Ifirmy zajmowaly si? na powaznie 

hokejowymi mlbckami, jednoczesnie 
kdnktirujqc ze sob?. Zupetnie niespodziewanie, 
niezym przyslowiowy "Filip z konopi" wyskoczyf 
ze swoj? propozycjq Virgin Interactive. Bylo to 
dla mnie spore zaskoczenie, a jeszcze bardziej 
opadla mi proteza, gdy po kilku godzinkach 
przekonalem si?, ze NHL POWERPLAY 98 to 
giera, ktore wymaga wielkiej samokontroli i sily 
woli, aby si? od niej oderwac. 

Nagano, gdzie swych sil mogly 
sprobowac nawet cienkie bolki 
Cczytaj: slsbe reprezentaeje 
na rod owe]. 

NHL PGWERPLAY'98 to, jak same 
nazwa wskazuje. przede 
wszystfcim ligowe teamy NHL, W 
sumie znajduje at? tu 26 zespoldw 
NHL’oraz kilkadziesiqfc najsilniejszych druzyn 
&wiata i 650 zswodnikdw zrzeszonych w 

NHLPA 
Poniewaz 
Virgin 
dogadB.1 si? i 
NHL i cfostat 
od njch 
licencj?, w 
grze znajduj? 
si? barcizo 
smakowite 
kqski. 
Oprocz 
herbow 
wszystkich 
reprezentaeji 

wiosny urodzil si? ten facet, lie ma wzrostu, k 
wyseko jest notowany, jakie lubi jajfca - na 
mi?kko czy na twardo... eee... tego JESZEsJ 
jna. Zesfcaw infermaeji przyda si? faftywKcje 1 
wowozbs, gdy b?dziemy ustawiali zewodmkow 
lub cbcteli dokonad transfers Poza tym, caly 
czas mozemy zajmb ne top-fist?, Znajduje si? 
tu 25 najbardziej efektywnych, najlepszycit 
Zflwoonpw. 

NHLP'98oferuje ze'staw standardowycb trybfii 
prowadzenia gry. W Start Game dosteltemy do 
wyboru: Exhibition, Season, Playoff, World 
Tourney. Zabraklo niestety Practice, a szkoda, 
bo mimo niewielkiej liezby klawiszy do obslugi, 
gra jest dose wymagajqca i brak treningu od 
razu odbija si? niekorzystnie na wyniku 

Ostatni? gr? z gatunku, ktora pojawita si? 
<ET % horyzoncie, byl wymiatajqcy ACTUA ICE HDCKI 

w ktdrym moglidmy przyszpilic Amerykancdw 
czy Ruskich nawet przy pomocy wfasnej, 
cieniarskiej druzyny 
(chociaz z wielkimi 
problemami). To, ze 
w grze pojawia si? 
polska 

reprezentaeja, 
zawd2i?c^my 

wy!?cznie temu, ze AIH 
rozgrywafa si? w oparciu o 

zimowe igrzyska ofimpijskie w 

mamy zdj?cie prawie kazdego zawodnika [oprocz 
kilku fotek gosci, ktorzy z sobie tylko wiadomych 
powodow nie wyrazili na to zgody). Obok 
usmiechni?tej faejaty znajduje si? rowniez 
dokladna tabelka, w ktorej wyezytamy, ktorej 

punktowym. Z 
zatozenia, wprawy ma nam 

dostarezyd Exhibition, ale nie chodzi 
przeciez jedynie o gr? zespolow?, ale rowniez o 
mozliwosc potrenowania w "samotnosci" 
strzafow, unikow, trickow, na co w przypadku 
bitwy na lodzie po prostu nie ma czasu. 
Oczywiscie mozemy w dowolnej chwili 
zmodyfikowac sklad druzyny, ustawienie 
zawodnikow. Jezeli uznacie, ze faceci, ktdrych 
macie w zespole, wyj?tkowo warn si? nie 
podobaj?, mozecie skorzystac z edytora. Za jeg? 
pomoc? sami ustalicie parametry goscia 
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^g^pujqcego na lodzie. Oczywiscie nie uda si? 
w ten sposdb zrobid armii killerdw, kt6rzy 
polemic kije na tab przeciwnikdw i rozerwq 
□drzutowymi strzalamf siat? wroga, ale mime 
^szyatko mozno w ten sposdb podnie£d nieeo 
tfarto£4 swojego taamu. 

jakjuz wspomniatem, klawiszy pod kontrolq 
mamy niewiele. Najfajniejsze jest jednak, ze w 
tadniutkiej tabelce, ktorq ujnafem w instrukcji, 
znalazfa si? kategoria: FIGHTING. Dowybcru 
made jakby znajome Uppercut (Mortal 
Kombat?!] i klasyczne wr?cz Punch. W trakcie 
gry wyylqda to wr?cz wspaniale. Goscie 

grywalnosci ma kapitalne znacznie. Giera jest 
naprawd? dynamiczna i plynna, mowiqc krotko - 
dystansuje NHL LIVE 98 i zmusza do 
zastanowienia si? nad Actua Ice Hockey. 
Zawodnicy rzeczywiscie slizgajq si? po lodzie, a 
nie przebierajq nozkami, jak berbecie w 
pampersach. W tym wypadku widac po prostu 
efekt motion capture i podbicie wizualnej 
rozkoszy dzi?ki mocy akceleratora. 

Mile odczucia wywoluje rdwniez dynamiczna 
praca pi?ciu kamer. Jazefi przetqczycie na 
automat, sami przekonaciB si?, ze kamera 
b?dzie dokladnie w tym miejscu, i ktorego 
chcecie w danej chwili obserwowat mecz, co 
jest sporym osiqgni?riem i ma tylko jednq wad?: 
z zachwytu zaglinicie soble broci?, Samych 
rozdzielczcSci mamy do wyboru, do koforu (do 
1024x768), chociaz powyzej 640 x 480 
potrzeba juz pot?znego sprz?tu Dta postadaczy 
zabytkdw rbwniez dobra wiadomotK: W prosty 
sposdb mozemy pozbyd si? widownl, band, 
kolorflw, a die desperatbw z 386 - nawet 
tekstur na zawodnikaeb. Praktycznie nie wtedy 
nie widafi, ale przeciez grad si? da! 

rticzek. ktdre My na lawce 
Najpierw pomySlalem sobia. *> to goScie ktfiL 
odnie$!i obrazenia na lodzie, okazalo si? jednak 
ze si? mylitem. Kiedy lyzwiarz zjezdza na lawke' 
przeskakuje wprost na kolans siedzqcego laceta 
bez r?k i wtapia si? w niego. Zaj?lo mi bardzo 
duzo czasu, zanim zrozumiatem t? seen?, W 
pierwszej chwili bytem przekonany, ze goscie 

zwyczajnie 
si? lubiq, 
chociaz nie 
po m?sku, 
potem 
wpadlem 
na pomysl, 
ze to cialo 
astralne 
slizgalo si? 
po lodzie 
w 
zast?pstwie 
inwalidy. 
Dopiero 
po chwili 

dotarto do mnie, ze siedzqcy ludkowie to nie 
innego jak futeraly na drogich przeciez 
zawodnikow 

. 1 si? ze sobq z pot?znym trzaskiem, 
genial sypjq dcokola wybitymi elementami 
^bienia. Pot?zne uderzenia kijem przypominajq 
yrnulacj^ wa!ki maezugq. a zawodrik, kttiry mial 
e^z?£cie znaje^ na |jnjj strialu. rozklada 

n^ki w pozegnalnym gescie. to mot 
nmizwyczaj realnie, co przy sporej 

Nie wszystko jest niestety takie rozowe jak 
buzka niemowl?cia. Po pierwsze, twarzyezki 
zawodnikow sq po prostu potworne przy 
zblizeniach. Nie chodzi juz nawet o to, zd faejaty 
hokeistow z natury nie sq zbyt pociqgajqce. 
Wszyscy dostali jednq twarzyezk?, co jest 
raezej normq, tyle ze jej ksztalt cos odbiega od 
czachy standardowego homo sapiens i zbliza si? 
niebezpiecznie do rodzinny zmienno-cieplnych - 
w tym wypadku rybiej glowy. Tq twarzyezkq 
mozna by kroic chleb i czym dluzej si? jej 
przyglqdatem, tym bardziej upewnialem si?, ze 
Freddy Kruger wcale nie byt taki brzydki. W 
kazdym razie a niebo lepiej przedstawiono 
twarze w AIH. Innym, niezbyt dopracowanym 
motywem okazala si? publicznosc. Kolorowe, 
nieruchome plsmy ostetnio wyszyly juz z mody, 
a o lie pami?tacie, to w AIH niekebrzy widzowie 
nawet ruszali si? (niemrawo. ale zawsze). 
Zaskoczyly mnie rdwniez fajne korpusiki bez 

Plusy: 
• Bardzo flobiasymulacja 

poruszama si? 
zawodnikow 

• Prastv 1 wygodny system 
kieiowania 

• Super dzwieki, 
profesjonalny 
komenlalor 

Minusy: 
Sla&o widoezny krgzek 

• Cosikniezgralinepldwki 

zawodnikow 

Ocena: 

Najwi?ksze zastrzezenia wzbudzil we mnie 
jednak ten niewielki krqzek, ktory, o ile si? nie 
myl?, powinnismy umiescic w siatce. Jest z tym 
pewien ktopot. 0 ile aktywnego zawodnika, to 
znaezy b?dqcego pod'kontrolq graeza, 
zaznaezono zielonym cieniem na lodzie, o tyle 
tego mikrusa - krqzek - musimy wypatrzyc 
sami, Nie ma sprawy, gdy w poblizu nie znajduje 
si? zaden zawodnik, ale takie sytuacje sq jakos 
wyjqtkowe. W wypadku mlynu pod bramkq, gdy 
na obszarze trzech metrow kwadratowych 
sciera si? ze sobq kilku facetow, praktycznie nie 
jestesmy w stanie zauwazyc krqzka. Tak si? 
sklada, ze sq to najwazniejsze chwile i w tym 
momencie stajemy si? lekko podenerwowani. W 
AIH, gdy zawodnicy nie miescili si? w kadrze, na 
obrzezach ekranu pojawialy si? strzalki, dzi?ki 
ktorym wiedzielismy w przyblizeniu, gdzie mamy 
hokeistow, natomiast krqzek podswietlono na 
zolto. W NHLP 98, bladq, zielonq strzaikq 
zaznaezono tylko jednego faceta, ktorego akurat 
mamy pod klawiszem. Jezeli chcielibyscie 
wiedziec, gdzie mozecie spodziewac si? 
przeciwnikow, albo gdzie znajduje si? krqzek, to 
musicie liezyd na swojq wyobrazni? i sokoli 
wzrok. 

Nawet te pctkni?cia nie zniech?cajq jednak do 
NHL POWERPLAY 98. Gdy zbliiamy si? do 
bramki przeciwncj druzyny, puhlika 

Prpducent: 

Dyetrybutor; 
ipq 
lei (022)6422766 

SB 

e bijq w kotly, a na zebrsen grB rwui 
stra na pi?i5 hokejowych Wjfi** -chce Sl? 
ktmosfer? podgrzewa ponadto gorqcy i 
:sjonalny gins kamftntaCora VancnuW 

cks - Johns Ash bridge. NHL POWEWLAY 

ie oferuje zbyt wielu panel, iiW'*1'- 

mogliby zanurzyfi si?,ara ^f®r\kt6 
aliSmy za to wynnatawc? 
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Jakiego rodzaju gry? Symulacje 
zolnierzy. Nie b?d? Was katowaf 
wspominkami, jak to ongis 
pogrywatem w kultowy Laser Squad 
(bo mdgtbym na ten temat pisac bez 
konca) - w kazdym razie od czasu LS 

wiedzialem, ze jest to to, co tygrysy lubiq 
najbardziej. Tego rodzaju produkty przezywajq 
ostatnio renesans, co mnie zresztq bardzo 
cieszy. Zacz?to si? od znakomitego Incubation 
(wczesniej byly Sabre Team, War Inc, Jagged 
Alliance, Navy Seals - dobre,.. ale nie do 
konca], pojawily si? tez Soldiers at War i 
(wkrotce) Commandos: Behind the Enemy 
Lines, NAM oraz Delta Force. Jednak zadna z 
dotqd istniejqcych gier nie dorownuje Spec Ops! 
Co postaram si? zaraz udowodnic. 

CO JE GllANE? 

Spec Ops to rozgrywana w czasie 
rzeczywistym, w grafice 3D, symulacja dzialan 
amerykanskich komandosdw. Sprawni, 

(Jfiiiis czas temu, gdy na naszych Cover-CD 
pf^ivilo sin demkn Spec Bps: Rangers Lead the 
l!i' osobnik opisujgcy lg grg stwierdzil, ze na 
M widok „Mac Ahra Rwiczy z cadosci". 
OliciaHiymsproslowadlgnieconiescista 

iiilormacje. Nie kwiezatem! Na jej widok 
zawytem z zachwytu jak glodny wilk, ktdry 
wlasnie zobaczyt Czerwonagn Kapturka. i wytem 
tak przez dobre pipe rninut, obwieszczajgc swoje 
szczgScie, po czym przestalem istniec dla swiala 
na tak dtugo, az przeszedlem demkn od A do l Bo 
nie ukrywam, ze takiego rodzaju gry kocham 
najbardziej, chyba nawet bardziej niz klasyczne 
strategie. 

vvytrenowank, 
ohwieszeni 
riztafBjqcy w 
dwuosabawyqh 
zespotach. 
wykorzystywani 
do niemal 
samobdjczych misji 
we wszystkich 
regionach swiata. 
Poniewaz komandosi 
specjalizujq si? w 
blyskawicznych 
akcjach typu „uderz i 
znikaj", w czasie pry 
dysponujemy limifcem 
czasu (zwykle bardzo 
skromnym, niestety), 
przed uplywem 
ktdrego musimy 

rozmaitych uj?c 
kamer, w tym w FPP 
(raczej odradzam) i 

TPP (polecamlL Dost?pne s? trzy poziomy 
trudnosci, istnieje tez mozliwosc rozgrywki 
multiplayer. 

1)0 BO JU! 

W Spec Ops mamy do 
wyboru pi?c terenow 
dzialan. W kazdym z nich do 
wykonania jest jedna duza 
misja, dzielqc? si? na 
poszczegolne fazy (3-5 
operacji). Naturalnie 
musimy przechodzic je po 
kolei. Zaczynamy od wizyty 
w Rosji, gdzie mamy 
odnalezc strqcony samolot 
szpiegowski i wydostac zeri 
„data module" zawierajqcy 
cenne informacje. Rzecz 
jasna Rosjanie majq powody, 

3HL 

spodztewfid si? eki| 
przanosi 

fnieSU 
m in. pbGfemy tfo 
lotnfoku, 

by do tego nie dopufctf 1 tym samym mo 
fpowitalnej zeSpecn 
ly si? do.pogrqionej \\ | 

lanj/^d rg. \ 
sporo Migdw na 4 

SCljDy, fabrykj? gazo 
trujqeego, mosty itp, Przemanmi^ci do r ikuj 

pogbnrd kota bandtaniam narkotykdw i 
zdrov^ opaienizn?. Started mamy medal -ij 
gdrzyste^d rejonu (Sierra da Socoriusco] 
Honduras^ gdzie^i kolei moslmy razprewi 
panjmHitarnymi btiiteterfjj. w ftbi^ch Japkf 
dostalo si? sporo piutonii. Wnagrod? za ^ 
y^konane zadajiie dos^niemy uriop . 
wypoczynkawy w stoflcy Afganistanu. Kab u, j 
gdzp p&wf|i£my uwplpft porwanego sejw:oi 
Przy czym podkreSIem, ze wynueniam tu l ko ] 
zasattnrcze zadania fartgersdw, paniewa 
kezdej fazie operacji musimy wykonad 
pomniejszS korikrErfcne ifecenia (fipfflnale, $1 
igdowisko helikcptera i zniszczyd pabjiskie odat 
pot dzi?ki czemu b#ziemy mogli bezpiec, ii^| 
si? ewakuowad), 

ALB PllZEDTEM... 

Zanim jednak przenieSWFiffj| 

samolotu, ktdry dastarczy iw vWen ay tr 
rejon jjwfeta. musimy skoqjpietowadjpasi 
zespdl Wspommslem juz. ze dziatemy w tfUi 
fszkods. ie nie rnoM'dowodzib wi?yr/m 
oddziafemt Na po^fflkijjtL w pierfosze} duJ 
misji, mamy do wybfetylko tfzy rdzne 
..wersjt" komandosdw. Pc tern, w miar#™ 
skcji, dochodzg now* specja^ci. Kaidy z nic 
dysponuje inns bronlg i WypQsazeniern 
dodotkowym. Mamy m.im staodardowego 
komandosa i M-1B wlapiei \m tez gran ad iij 
uzbrojony dotfetkowo w wyrzutnik granatiw I 
(bardzo skoteqzna brort, adz nre bez Wad); • 
Mozemy zatrudnid takze komandosa 
dfwigejtjcego karabt^meszynowy, snejpera 
i odpowsedrti? giwerkq etc. Tylko od nas zalei 
ktdry i rich wyruszy na akqj? (Mozliwe jest 
Wybrenie dwdch zolnierzy o identycznej 
specjalizacji, chod zwykle bardziej kalkuluje sr? J 
dobbr bardziej urozmaicoijej druzyny. Cz?sto rtfi 
wybbr zalezy od zleccnegq zdanie, Np. je^li 
mamy wysadzic 4 obrekty. to dobrze jest-Wziid- 
ze sobq ludzi obficie wyposezonych w ladunki *] 
wybuchowe.Czytajcie tez uwaznie zadania, ja-J© 
macie do wykonania w akcji - np. jakim 
tadunkiem wybuchowym trzeba zniszczyc dany j 
obiekt. Przeoczenie tej informacji moze bye 
bolesne z wielu przyezyn: zmarnujemy cenny 
material wybuchowy, ktdry mial bye uzyty w 
innym miejscu, ponadto stracimy 
bezproduktywnie mas? czasu - i nie zdqzymy 
wykonad zadania... 

UZBROJENIB I WYPOSAZENIE 

Oprocz wspomnianych juz przeze mnie 
standardowych zabawek (s? tarn tez m.in. 
shotguny), kazdy komandos dzwiga razmaite 

Hunter 07/SB 
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twego glostr, to missi wrzaszczeC rczkatydo 
mu garble - ijgrfvyyi Pa, oraatu 
musisi stale pamiifft J%b!f*uH A 
rozdzaelertie sie zespofu rdwpa si? porazca - mi, 
ie pojedynczy komandouo dm mniejsza sila 
bgnia, dwa - ie.flre tjta tmjsj d&*b 
fa co, po zolmerskul), tray -tejfezbswiqiy 
jested sporej cz^ci «ryppga2^(Tm* cztery.-ze 
tftdniei wykryd wroga. Wppewdziejnot'oa ^si? 
wtidy przelqcr£$ terrie tego, a raz na tamtegfT 

fay ko ne ni e zada nis, Osob ifioi e 

m o<J iw. %4n)ie ad 

wypoBafiooym w silniejszy 
.ceiowijjfc optycmy. Gran&ty 
' rzfltfStofy jak i wystn el i w an e. 2 1 
granat®&) sq bardzo stapfcznq 
bupry^ ale 2 gatunku tycrJJ co 1 
fiMajg'bbosEeczna. lbyt blisjts fj 

flAlflii, A 
si? porazca - m. 

iomniejsza sila 

/Olfl!0fZ3 - 

wdwczas CZ884I 

*pocz 
m mssy 

wrogdw tnaturalnie uyszyscy yjm'pjentpo zqby} 

0 catoem nfezfej IrfrafpnbJL <fi fetkowO |*S 
kartMapetma wzmacnianypn 

lljejnyjiif kandydfltamlro bohetei^w, mm| 

K pulepek EnstycbirMt Ob MffiST tJIlOdl si^J 1 

Ee wspomtnsjqc naturefnia 

m 
Ltrrikf 

15 sek 

tekze 

V us: -3 

Up 'W3j 
po sznu ku do 
(jczywtrj^E 
iatlani& 

290 celu. Mia hraknf 
opera! 00 vvvJsbimiJj cfnewo czy mevwelRi jBftdtia^| J 

SkuUd 5g jffiikfliie! reJSfajcre j 
, tez, ib wTjjjjne kufe fine sq | 
nbderzone inieligenojq ;*) 1 jest 
im n^alMb obojetnikto je wyitaelit i do 
kogo|Hp^^nsa, ie po^fecte swemu 
kumplDw! k#i$ Wplecy few, wejtfziecie'w pole 
razenfo iegp brand |est;ne tyla wysoka, a 
XBlecam naprawd? wyjqtkovs/^ dstf’olnosfi- 

’ Zgimtf w cafct sposob - czy moze byt gfupsm 
$mle$ die zewodowea? 

Plusy: 
fetoujirimiwt 

Powied> V jeszpze ? 
kj Naturalnie Mi m I 

ppsiad; , rnagazynki I 
niesk(]Ac;;jn?5 jto££l mili 

tfartej nv ynty M6 naboJ^Zepon 

ofc(Jf ciq 'ym! Trzefjs baijtfio 0i 
^ Ozestd si^itfijrro,; 

i M 

W^C D 

Jnie-,„pyk| 
'momenl 

ji 'zdtnierZ'i 
rfos z niezm^coaym spokoiem SE^ge 
zaczyna bezrismietoiei 

^vv/a5 brort. Rzecfc jasiif 
tym Tnomentiie pray| 

^odatygnsCwo crafienie 
Aienas;' J^zwykle zagfljU3leiit scoi 

Ittiyi WBfcdos. , I nfic^lei to ms 
DfSina. DiSego wartp jeoNk przeladowed, 
® -pokoju, oa pfil oprdzninny magazynek 

VV iis :s?p# kazdy nabdj, W czasie akcji 
^ba - musimy] uzupetniad amunicj^ na 

[Vo- v.rogu, a takze podnbsib ich brori fAK- 
PK, granaty itpJ, Trzeba jednak robic to 

m wszystko w tej grze], poniewaz po 

zob na *;J ^Ondach ciala «^ke|f Stgd* jegli 

5cie??VCl8 wr°9&l ser^pacl8 j0k 
alb!V ; i^koi me znika, to wiedzciek ze jest on 

chi' a^0”' Ljda^e 1tQ s'? i ze 
t eb^\poc^sttJie nas kilkoma olov^ianymi 

hni./- * p0m^tajcie tez, ze komandosi nie 
I8rtc6w„. 

If 

(\v 2 |lrikl u af'ablny strzele^ krbtkrmi seriami 

oti modelu - 3-5 strzalbwJ, 

sna^ ^ '6St *np‘ strzat 
£ J1 marny vvtedy do dygpozyoji lunetke 

A jak slrcetami 
w kiei’unku1 
No fQK, bo 
Drugi kocnsndol 
momencie gdy 
DdpDvviedmej odli 
pozostawlad mi 
szt^egilme wzal 

to wystarcza- 
jeszcze nM celoweC... 

ogien autometyczme w 
wroga, ktdry jest w 

Radzc jednak nie 
granatnika, 

im czy zaiBsionym 
tore me -brort najfepiej obslugwac so m emu. 

POLE BITWY 

W czasie gry kontrolujemy naraz tylko jednego 
zofnierza. Co jednak nie oznacza, ze ten drugi 
robi to, co uwaza za sfuszne. P.o pierwsze w 
dowolnej chwili mozemy przejgc nad nim 
sterowanie, a po drugie mozemy wydawad 
podwladnemu kilka prostych - z gory 
zdefiniowanych - rozkazow, Sq to polecenia 
typu: „za mnq!", ..ostaniaj mnie", (lpadnij!"P 
Mbiegiem!" itp. To w petni wystarczy, by duet 
nadal byf duetem, Musisz wszakze uwzgl^dniac 
to, ze jesli drugi zolnierzy wyjdzie poza zasi$g 

•mrwiw 
• nwlirahtit 
‘ttiifllBew^cdb 

Minuey: 

slamcise lilrs 
* favak main 
- Ink seve'dw w etrcftic 

Kttll 
'WfSfPBuwinnfliali 
tan 

*W!^JfcT sienna 
Irwlimwai/iiusoli- 
■ale 

UflWWfc 

□cena: 

' masy innych przykrych niespodzianek 
Ctransportery opancerzone, wieze straznicze 

itd J. 

GKAFIKA, DZWIUK, STBBOWAMIB 

Grafika ■ tu tylko mozna bifi brewa na st#0. 

Mam jednak aa mytf M P™ 
akcelerator. Bez niego gra 

czarne placid Spalemzny w mieiscach. gdzie si? 

coiS palilo. Scujte sertaml gatezm tlizew i p. . 

tworzaca B g ^obaczcie np. co (lz(Bje 

T-nStevty 9^'" Kora,‘ W3lc'v si? 
fe-l-Sceuodplcg^^^^^ 

HuniHmTrr 
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mgietce; zielone piekio dzungli), tekstury 
dopracowane w najmniejszym szczegole, nie 
widac jakichs usterek perspektywy, pikseli czy 
nadmiernie kanciastych obiektow. 

Dzwipk - o muzyce wfasciwie trudno cos 
powiedziec, gdyz czasami gra sobie gdzies w tie 
i jest praktycznie niezauwazalna. Ale trudno to 
nazwac wadq - jakis kompozytor powiedzial 
kiedys, ze „dobra muzyka filmowa to taka, 
ktorej nie sfychac". Tutaj wfasnie mamy do 
czynienia z takq sytuacjq: muzyka tak dobrze 
splata sip z akcjq i wtapia w tlo wydarzen, ze 
wydaje sip, iz jej w ogole nie ma... Efektow 
dzwipkowych, od odglosow krokow, 
znoznicowanych od terenu akcji, poprzez 
bitewne odglosy [huk wystrzalow, gnzmot 
eksplozji, krzyki trafionych) po efekty naturalne 
(wiatr, swierszcze etc.] i speeche jest cale 
mnostwo, i znow nie widzp powodow, by 
wysuwac pod ich adresem jakiekolwiek 
zastrzezenia. 

Natomiast mogp to zrobic piszqc o sterowaniu. 
W sumie jest w porzqdku... ale na pewno nie 
jest to do konca przemyslane. Po pierwsze 
klawisze sterujqce nie sq definiowalne. Po 
drugie jest ich na tyle sporo, ze trzeba 
poswipcic nieco czasu na ich penfekcyjne 
opanowanie - w czasie misji nie mozna sobie 
pozwolid chocby na sekundp namyslu. 
Przydalaby sip jakas opcja treningu, nie 
powiem... 

REALIZM 

Tu ponownie mozna dlugo cmokac z zachwytu. 
Zaczynajqc od bardzo drobtazgowo ukazanych 
sylwetek naszych komandosow, przygiptych do 
ziemi, obiadowanych masq ekwipunku, poprzez 
wspomniane juz wczesniej realistyczne 

U gory: 
Goracy Honduras i mrozna 
Korea Id lylho czpsc twej 
Avvoleczki" po Swiecie. 

< 

zachowanie sip broni, rfedftez|c na taktch 
sprawach, (ak Jijtt s&uczne Swmlo. On, idztemy 
sobie'w nocy, korzystfejqc i noktowizordw i 
strzelajqc dd'prceciwniktiw jak do tarcz. Az 
nagle i bbtem stwierdzamy, ze skutecznosb 

dziaje? Qtibi weszliimy wlaSnie m terent , 
oswietlony np. lampami za&ilanymi przez 
przenosny generator I wyglpdamy Jak ostatnr 
plaster szynki m szwedzKim stole 
pelnej glodnych turystdw. 'Kazdy w pro mien iu 
kilkudziesipciu metntiw walftjj nes jak w kaczy 
kuper! A wystarczy tyJko mute zajqd sip 
generatorem [parp pigul wipkszegb kalibru w 
bebechy albo wiqzka dynamitu) i zndw ibmm 
czerh nocy spowija nas swoimrsk 

Realistyczne sq tez reakcje naszych ludzL 
Wprawdzie nie widzialem, by sip ktbry§ impczyl 
czy chocby nabawil malej zadysiki Icybcrgi czy , 
jak?), ale np. wspinajqc sip po stromym zboczu 
mozemy zaficzyb efektowny i niekontrolowany 
zjazd na zasadzie „na teb-na s|yjp\ no powotJuje 
istotny ubytek energii zyciowej penhov^ego 
komandosa. Brakuje mi tylko w tym momencie 
kilku soczystych slow podsumowania r(w czasie 
t,jazdy" zolnierz jeno bolesnie postpkuje).>by'. 
miec juz pelnip szczpscia. No ale coz - widac 
autorzy przestraszyli sip nieco tego, co w takief 
sytuacji moze powiedziec mocno potluczony 
komandos, che che. A jak juz o pechu mowa - 
zdarzyfo mi sip wejsc w ogien i moja postac 
zaczpla sip... palic. Co prawda dymilo sip jej 
tylko z butow Cserio!), ale i to wystarczylo, by 
po jakims czasie zolnierz zaczql zachowywac sip 
jak obleziona przez mrowki stara panna, a po 
paru chwilach rozmaitych wygibasow ten dran 
wziqL. i umarl. Komandosi potrafiq ponadto 
czolgac sip, strzelac z przyklpku, strafowac, 
padac plackiem i zasuwac „w polnyj rost", jak to 
mowiq w Specnazie, 

Oszczpdzono nam widokow krwi i poszarpanych 
zwlok (w sumie dobrze). Wcale mi nie zalezy na 
naturalistycznym przedstawieniu poszarpanych 
jelit czy roztrzaskanej pociskiem czaszki. 
Zolnierz po trafieniu krzyczy i dose efektownie 

wali sip na 

m 
li 1 

if 

^ 11 m> UP Uu U1 

glebp, a po 
uzyciu 
granatow 
widac 
czasem 
latajqce 
ciala, 
rzucone 
falq 
uderzeniowq 
- i to 
powinno 
warn 
wystarezye, 
Jak komus 
malo 
krwawych 
widoezkow, 
to niech sip 
zatrudni w 
prosekto- 
rium albo 

ambicne gierki! 
f typu a nie gra w 

\ drugtej jednak strnny brakuje mi tu tskich 
.rzeezy jak nn. wzrost dtriwiadezenia w miarp 

przechodzepia kolejnych misji. Go prawda 
nagradzani jesteSmy medafanir, ale jako3 nie 
zauwazylem, by po kdiejnych zadaniach mot ludzie 
strzelah celniej, reagowali szybeiej czy zyskiwall 
np. wipksza odpdmo^ na wrogi ogied- Troohp 

mm WAPY & 
limit czasu. W pbrzqdku, [ego obecnoSd jest 
pzasedniona i logiezna * tylfo czemu, psia kbstka, 
jest tsk-wySrubowony? Praktycznie nie m 
Mensy ukortcHenra v/l^kszo^ci misji ze pierwszym 
fdrtjgim, brzecimJ’ppdejScj.em, Zanim Hflrientujisz 
sip w sytuacji polapiesz w terenie %, talk m 
ibliza sip do zera. Drugg wad| jest nfemom^ 
zapisania safe's w czasie misji, «Dzipki- temu 
tc'zeba po Mtokfiod zac2ynafi tp samg misjp od 
pocz^tku, co jest nieco irytu^ca, szczegolnie gdy 
zgiiitlemy tui przed jej koheem, DenerwujB^mia 
tez fake, ze j^listrzelamy do lezgcegpwroga i 
ppzycji stojgcej; rflwetgdy JeateSm/doslowTiie o 
^fnetr-dwa od nieprzyjaciela, to nasz ogien czpsto^ 

%e:Tobi na nim wipkszego wrazenia. Nie uwierzpp 
ze komandos nie moze trafic w tak spory cel 
niemalze z przytozenia... 

]St 

Do tego dochodzq tradycyjnie usterki gier 3.D* 
czyli np. przenikanie przeZ'fKektare^bjekty czy 4 

widok wroga pelzajqcep./ w powistrzu, dobra 
30 cm nad powierzchniq gruntu, Szbda nSwafe, 
ze nie ma mozliyvoScr samodziffnego dobom 
uzbrojeniB naszych zolnierzy, Bardzo przydatby sip 
podglqd mapki i terenem akcji - tr udno mlpojq^ 
ie wysyla stp zolnlerzy iupefnie w ciemno.. GPE - 
GPSem, a brak mepki jestlstotnym- 
utrudnieniem. A jak juz pomarzyd na jswie, to 
fajne by.bylo, gdyby hp. mozna bylo wyznaczyd 
drogiemu komandosowi trasp rnarszu plus 
ewentualne zadama do wykdnooia Enp. eliminuj 
napotkanych wrogdwl Altta chocroz jakie^ single- 
misje dla solowych graezy... Ale nie sq to wady( 
ktbre w istotny sposob wpjywaja na przyjemno^ 
sry- 

fa 

GO IIOMK, SOLDIER! 

Spec Ops: Rangers Lead the Way to jedna z tych 
gier, w ktdre mozna grac bez konca. Inteligentnie1' 
polqczone elementy symulacji i akcji, wsparte 
znakomitq grafikq i perfekcyjnym dzwipkiem, 
szereg urozmaiconych misji i potpzna grywalnosc’ 
tworzg ealose, ktora rzuca graezy na kolana, po 
czym wdeptuje ich w glebp podkutymi 
wojskowymi buciorami. Jak dla mnie jest to 
najdoskonalsza jak dotqd symulaoja zotnierzy i 
jedna z najlepszych gier (jesli nie najlepsza!), w 
ktore gralem w 1998 roku. Zatem mogp zrobic 
tylko jedno - polecic jq z calego serca. Grajcie, 
ludziska, i wyjcie z zachwytu, jako ja sam czynip... 
Auuuu! 

A-Atfio" Producent: 
ZOMBIE 

Wymagania: Dystrybutor: 
P 166, WIN 95,16MB RAM, 
karta muzyezna, SVGA, CDx4 

Takfi 2 

Internet: hiip://wwwJake2europe c 
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Cybernetyczna bur 7* 
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Mitosnicy ligurkowych syslemow bitewnych nie 

sg zbyt rozpiBSZczoni ppzbz Iwopcow giBP. Z 

jBrinej slpony Waphammep czy Epic tJoczekaly si? 

catych tpzech ppodokcji, co na kolana niB rzuca, 

ale z dPugiBj sg one i tak w komloptDwej 

syluacji. Jesli bowiem chodzi o systemy typu 

BanietBck czy Earthsiege (rozgrywane robotami 

bojowymi, tzw. mechaaii), to powstata tylko jedna 

gpa na nick opapta: Mission Force: Cykerslorm - 

swego czasu ogpomny hit, choc nie w Polsce, 

gdzie nie mozna bylo jej - oficjalnie - dostac. Bye 

mozeinaczejbgdziezkolejngczoscigtego 

ppogpamu, ktora wlasnie ujrzala swiallo dzienne. 
Lord Y Czgsc druga, opatrzona podtytulem 

Corporate Wars, sugeruje, ze 
wzglgdu na tytuf, dalszy rozwoj 
fabuty [po zwycigstwie nad 
Cybrydami w pierwszej czgsci). 
Oczywiscie po odsunigciu tnie 

wyeliminowaniu - o tym za chwilg) zagrozenia, 
korporaeje doszty do wniosku, ze nie ma sensu, 
aby ich oddziaty bojowe staly spokojnie w 
garazach, skoro mozna uzyc ich w zboznym celu 
wyeliminowania konkureneji. Rozpoczynajgc grg, 
wybieramy jedng z osmiu dostgpnych korporaeji. 
Kazda ma w pewnych dziedzinach lepsze 
osiggnigeia niz reszta, choc niekiedy kosztem 
redukcji umiejgtnosci w innych, wige w zasadzie 
nie ma korporaeji lepszyeh i gorszyeh - wybor 
zalezy od preferowanej przez nas taktyki gry. 
Naszym celem bgdzie zalozenie sieci kopalni 
przynoszgcych dochody, a nastgpnie za 
uzyskane profity - zlikwidowanie kopalni i baz 
konkureneji dgzgcej do tego samego celu co my. 

Wszystko to wskazuje, ze 
zetkniemy sig z 

N 
misjami roznego l 
typu. Otoz, jak 
juz wspomnialem, 
jednym z typow misji 
jest zatozenie kopalni [nasza 
akeja ogranicza sig do wyeliminowania 
znajdujgcych sig na tym terenie mechow 
przeciwnika). Kolejneto: eksploracja 
[patrolujemy nowe tereny - mozna uzyskac 
technikg Cybrydow ze znalezionyh ruin, jesli 
oczywiscie je znajdziemy - nie zawsze tarn sg)T 

patrol 
—j (strzezemy 

odkrytych 
przez nas 
terenow 

i przed 
S ' «p • zwiadem 

przeciwnika), 
zwiad 
[dokladnie 
odwrotnie - 

> rozpoznajemy 
j teren 

— J— — 1^ - iJ odkryty przez 
i konkurenejg, 

eliminujgc jej 
jednostki 
patrolowe), 
patrol okolic 
bazy 
[adekwatnie, 
tyle ze na 
obszarze, 
gdzie znajduje 
sig nasza 
baza), patrol 

—i.—J_ samej bazy 

(sesnowny tylko wtedy, gdy nieprzyjaciel ma 
nad nami takg przewagg, by moc atakowac 
zwykle intensywnie broniong bazg), atak na 
kopalnig wroga 

[celem jest zniszczenie budynku - oslona tej] 
tylko ..bonus"), atak na okolie bazy wroga 
atak na samg jego bazg, Jak widac, wybflrl 
calkiem szeroki, ale... to jeszcze nie koniecaOd 
czasu do czasu tw miarg rozwoju wydarzei^j 
pojawiajg sig misje specjalne, np. nowy typf 
bioderma thodowany genetyeznie ..pilot" 
mecha) zbuntowat sig i uciekt w swojej masfefi 
- znajdz i zniszcz...; albo: na jednej z planet^ 
wykryto artefakt Cybrydow - znajdz i zabieff gQ 
do bazy, eliminujgc ostong. To tylko dwa 
przyklady - nie bgdg wymienial wszystkich, fey 
was nie zanudzac, a przede wszystkim nie p$u& 
niespodzianki. 

Misje, opraez kopalni, to drugie i wlasciwiaj 
gtowne zrodlo naszego dochodu. Za kazde ? 
wykonane pomyslnie zadanie otrzymujemy u 
pewng (uzalezniong od stopnia trudnosci) klvotg 
gotowki, przy czym zwykle jest to okoto dwa 
razy wigeej niz przynoszg wszystkie nasze $ 
kopalnie. Mozemy takze zarobic instalujgc vy 
naszyeh pojazdach specjalne urzgdzenia do I 
zbierania z pola bitwy zniszczonych maszyn. 
Pozyskane z nich technologie nie majg wpiy\ju 
na stan naszej wiedzy [a scislej: nie powodiiftje; 
wzrostu), ale dostajemy za nie niezlg sumkg^/v 
gotowce. Przy klasycznych misjach (za specjlne 
otrzymujemy duzo wigeej pienigdzy) jest to 
czasami dwukrotnie wigksza suma niz za sar|o 
wykonanie zadania! * 

Jesli juz wspomnialem o urzgdzeniach, to warto 
by rozwingc temat rekwizytorni. Przede | 
wszystkim widac znaezgey postgp od czasu ; 
pierwszej czgsci, w ktorej dowodzilismy | 
wylgeznie mechami (co prawda w 
grze uzywa sig nazwy & 
..here", i 

^0 
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a P1mech” jest poj?ciem z systemu Mechwarrior, 

ale w przeciwienstwie do rzeczonego ppherca” 

jest to juz nazwa powszechnie znana i 

prawidlowo kojarzona - nawet poza gronem 

milosnikow maszyn kroczgcych). Cyberstorm II 

oferuje przede wszystkim trzy typy pojazdow: 

mechy, czolgi i pojazdy grawitacyjne. Kiedy juz 

wybierzemy nasze maszyny, musimy wyposazyd 

je w odpowiednig bron, akcesoria i elementy 

dodatkowe. Liczby przedstawiane tu przez 

twdrcdw powalajg same w sobie. Zaczynajgc od 

podstaw: wybieramy jeden z 27 typow 

pojazdow - oczywiscie najwi?cej jest mechow, 

czolgdw troch? mniej, a najmniej pojazdow 

grawitacyjnych. Nast?pnie modyfikujemy 

podstawowe wyposazenie wedle zyczenia. 

Wybierad mozemy z tuwagalM] 300 (slownie: 

trzystu) roznych typow wyposazenia, z czego 

171 to bronie, a reszta - silniki, pancerze, 

tarcze, skanery itp. Przy tym wi?kszosc z 

dost?pnych przyrzgdow wyroznia si? czyms 

charakterystycznym, tak ze jakosc jest rdwna 

ilosci tkazdy typ broni dziala inaczej, choc 

oczywiscie sg tez bronie podobne, rdznigce si? 

np. tylko kalibrem jak small, medium i heavy 

guns). 

Jasne, ze rozpoczynajgc gr? nie dobierzemy si? 

od razu do calego arsenalu. Kolejne mechy 

dost?pne b?dg dzi?ki awansom tza wykonanie 

pewnej misji lub/i odpowieniej ich ilosci). Na 

mozliwosd otrzymania mechow (oraz na par? 

innych rzeczy) wplywa przy tym nie tylko 

wspomniany awans. Otoz nasza baza posiada 

kilka budynkow: Here Base, Control Center, 

Bioderm Factility i Launch Pad, a takze osiem 

wiezyezek strzelniczych stuzgcych do jej obrony. 

Kazdy z rzeczonych budynkow moze bye 

..upgrade'owany" za pewng sum? gotowki, co 

powoduje wymierne korzysci. Np. aby moc 

konstruowac wszystkie typy mechow, musimy 

ulepszyc Here Base do poziomu pigtego 

(najwyzszy poziom dla kazego budynku). z kolei 

ulepszanie Launch Pada umozliwia wysylanie 

wi?kszej ilosci jednostek do akcji itp. Jesli 

chodzi o bron i akesoria, to tutaj sprawa 

wyglgda jeszcze inaczej. W Command Center 

posiadamy laboratorium naukowe oferujgce 

szesnascie typow badan. Przydzielajgc dla 

kazdego z nich okreslong kwot?P 

mozemy odkrywad nowe typy systemow i broni 

(po siedem kategorii) oraz oslon [dwie kategorie 

- tarcze i pancerze). Badania sg ograniezone 

dost?pnymi funduszami i to nie tymi, ktdre 

rzeczywiscie posiadamy, ale wylgeznie stalym 

dochodem z kopalni. I to by byto tyle, jesli chodzi 

o rekwizytorni? (choc wiele rzeczy pomingtem, 

ale od czego instrukeja?). 

Pora wspomniec o audiowizualnej stronie gry. 

Nie jest to co prawda najistotniejszy element 

gry strategieznej, niemniej jednak przy obeenym 

poziomie techniki mamy prawo oczekiwac 

wysokiej jakosci takze w tej dziedzinie. Co 

ciekawsze - otrzymujemy jg. Oczywiscie grafika 

nie wnosi rewolucyjnych zmian w stosunku do 

pierwowzoru - ale to dlatego, ze juz tarn byla 

doskonata; choc lepsza jest na pewno. Do tego 

dodac nalezy animowane sekweneje w trakeie 

gry. Dose kontrowersyjna, choc majgca sens, 

jest rezygnaeja z muzyki podezas misji. Styszymy 

tylko (nota bene doskonale zrobione) odglosy 

poruszania si?, strzalow i glosy naszyeh pilotow. 

Sensownym uzasadnieniem braku muzyki jest 

realnosc (o ile w przypadku gry fantastyeznej 

mozna mdwic o realnosci) - podezas prawdziwej 

bitwy zwykle nie przygrywa skoczna muzyezka. 

W bazie muzyka jest, ale raezej nie zaliezylbym 

jej do wybitnych dziet sztuki. 

Klasycznie juz „last but not least" wspomniec 

musz? o dodatkowych ciekawostkach 

oferowanych przez gr?. Dla ortodoksyjnych 

milosnikow RTSow dobrg informaejg jest 

mozliwosd wyboru trybu gry: podzial na tury 

bgdz czas rzeczywisty, podobnie jak to zrobiono 

w X-Com Apocalipse. Co rowniez, tak jak we 

wspomnianej grze, z pewnoscig znajdzie swoich 

zwolennikow, choc mnie prywatnie wydaje si? to 

pomylkg (patrz moja recenzja trzeciego X- 

Coma), Nigdy dobrowolnie nie zamierzam 

korzystac z trybu RTS w strategii (wystarezy, 

ze musialem to zrobic dla celow recenzji). 

Oczywiscie w Cyberstorm II mozna grac rowniez 

w sieci - do szesnastu graezy, z tym ze niestety 

tutaj dost?pny jest wylgeznie tryb ,rreal time". 

No coz - lepiej tak niz weale. Przynajmniej cz?sc 

uzytkownikow b?dzie zadowolona. 

I Plusy: 
* Mlflii itfevrlrvlOfiM 

| fKrtinusy: 
'fffjupitlaiaflJtcirwc 

Ocena: 

9 

Cyberstorm II to gra, w ktorej grajgc od 

poczgtku do konca nie dostrzeglem zadnej 

wi?kszej wady. Jesli do tego dodamy owg 

przytlaczajgcg swg wielkoscig rekwizytorni?, to 

dalszy komentarz jest juz zb?dny. Gra 

bezdyskusyjnie zasluguje na dziewigtk? oraz 

znaezek jakosci. Wypada jednak wspomniec o 

opinii innych osob i jednym niedociggni?ciu, choc 

w sumie nie wynikajgcym z winy samej gry, to 

dose bolesnym. Tak wi?c jesli chodzi o opinie, to 

cz?sc z tych obserwujgcych moje zmagania 

stwierdzita, ze gra jest zbyt sterylna, nie ma w 

niej zycia. Owszem, ale akurat moim zdaniem 

jest to plus (w tym konkretnym przypadku), 

bowiem pojazdy, jakby nie bylo mechaniczne,' 

sterowane przez stworzonych genetyeznie - 

pilotow nie powinny miec w sobie nic zywego i 

techniczna bezdusznosd idealnietu pasuje. 

Drugi problem moze bye natomiast dose 

istotny. Mianowicie niekiedy po wyborze misji 

otrzymywalem komunikat: „Not enough 

memory". Co prawda gra nie zawieszala si? 

wtedy (zresztg nie zawiesjla si? ani razu 

podezas pracy), tylko grzeeznie wyswietlala 

podpowiedzi, co w tym wypadku zrobic, po czym 

bez zadnych 

problemow 

wylgczala si?, ale 

przeciez w 

redakcyjnym 

■ komputerze mam 

32 MB RAMu. To 

juz druga gra [po 

11 Might&MagicVI), 

ktora udowadnia mi 

w brutalny sposob, 

, . ze weale nie jest to 

• ■ 

mi 

<tekdum NfeiBjispi jednak trudno jednoznaeznie 

fflnac to za wad?, bowiem ogolnie gra chodzi 

problemu nawet przy szesnastu „megsaGh,r 

ponugikc flgdlem wi^cjnTma wsponimanych 

tchod nie b?dgcych wing" samej gr-yrtwdcli 

niedociggni?d (w calej histoPii mformatyki me 

bylo programu, ktory nie iriialby ZADNEJ wady), 

Cyberstorm II to gra doskonala i grzechu warta 

ft 

Producent: 
Dynamix/Sierra 

Wymagania: Dystrybutor: 
SVGA, 16 MB RAM, 

CD-ROM 
Cendanl 

* IntErnEt: htlp://www.sierra-online.com 

■ rsji 
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Maim 
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Nightmare Creatures 

Londyn przetyt w snip lilstorii iinzynsjmnisj dwa wielkie mm' w 

pohu 1 m 11834. Na pierwszy nut oka nic nle mole M Iqczyc - 

mietlzy lednym a druyim upWo pneciez tylE cissn - prawic s!u 

siedemdziesi^t 1st. A niimo io po miescie do tej pory brm pnedziwne 

pwiesci... 0 Bractwie Hecate, ppowadzonyoh pmz ale 

eksperymeolacti, podpalenin w ilohu swiplej Kalarzyny... 0 SamaeSu 

Pepysie, zostawiom przez niego pamiplnlku... 0 Adamic Cfowleyu, 

znalazcy lego dziennika... I o Ojcu Ignatinsie Blackwardzie oraz lUadii F., 

ktdrzy sip mu ostalBMnie przeciwatawili... 

McDrive 

sporych umiej?tnosci, nie da si? bowiem ukryfij 
ze finezyjny fechtunek w wykonaniu Nadii 
przyciqga wzrok jakby nieco bardziej. 

Jednak wrazenia, poza czysto estetycznymi, za 
nikim specjalnie nie przemawiaj?. Mimo roznicy 
w uzbrojeniu, a warto zaznaczyc, ze w grze - 
poza niektorymi combosami - ciosu r?k? nie 
uswiadczysz, zarowno szybkosc jak i zadawane 
wrogom obrazenia niewiel? si? od siebie rdini| 
Pokrywa si? ze sob? nawbt znaczna cz?sc 
ciosow specjalnych: nie zeby wyglqdaly 
identycznie - zwracam bowiem uwag? na 

MAM ydana m pecety przez 
1 mk m Activision Nightmare 
V fl m C perils res pnzenosi nas do 
MV II Londynu wieku 
MV MV dziew^tnas’tpgo, gdzie 

wcielamy si? w role jednego z'Mjki mSgeiei 
Jest to - ogolnie'rzecz bior?c - utrzymana w 
mrocznym klima|Vpygodowa bijatyka, 
przypominajqca nie^co wydany nie tak dawno 
przez Eidosa Fighting Force. Podobne s? 
konwencje dotyczqce grafiki czy widokow - tyle, 
ze otoczenia rozyi?jsi? od siebie diametralnie. 
Zamiast samochodow mamy tutaj jednokonne 
bryczki znane chocb.y z filmow o Sherlocku 
Holmesie; rol? tonfy pefni miecz tudziez solidna 
drewniana patka z ddpowiednio przyozdobionymi 
[w ostrza czy kolce) koncami. Zdrowie reperuj? 
nam nie puszki z napojem gazowanym, a trgcqce 
rifiagiq'dziwne Niezidentyfikowane Obiekty' 

t - - 

Kuliste. Nawet pistolet, ktdry od czasu do 
czasu moina znaleifi niczym nie przypomina 
swego odpowiednika z Eidosa - jest to bowiem 
zwyezajoy drewniany jednostrzatowiec rodem ze 
SVfflj epftki, a dodatkowych naboi czy prochu 
przy sobie nie nosimy. Jedyny zgrzyt w tych 
kiiriWtybzhych przenosinach w przeszfosc, to 
mteraiace si? ostrze pily tarczowej: gadget 
bardzo przydatny, ale w czasach rozgrywajqcej 
si? wlaSriie walki niezbyt na miejscu. Chociaz z 
drugiej strony - jest to tylko umowny symbol, a 
po uzyciu tegqjpnzedmiotu nie odpalamy na 
szcz?scie zadnej spalinowej maszynerii - zgrzyt 
wi?c ostatecznie jest niezbyt wielki. Zawsze 
mozna to zreszt? zwalic na jak?s przenosn? 
maszyn? parow? - juz wtedy byly - ktora nie 
dose, ze jest przenosna, to jeszcze niewidzialna, 

cha i nie produkujqca dymu... Dobra, 
afem... 

Wspomnialem o dwojce bohaterow - moze nie 
jest to wspaniala czworka z Fighting Forece'a, 
ale swoje zalety ma. Proporcje damsko-m?skie 
zostaly przy tym zachowane, co po zmniejszeniu 
liczebnosci teamu o potow? daje nam jednego 
przedstawiciela plci silnej i jedn? reprezentantk? 
plci pi?knej. Roznice nie polegaj? na szcz?scie 
tylko na samym wygl?dzie. Mimo iz mamy tu na 
co popatrzec, nie wyglgd jest w tym wypadku 
kryterium najwazniejszym. Choc z drugiej strony 
niejeden osobnik wolal b?dzie pewnie 
poobserwowac zmagania niezgorszej Nadii, niz 
brutalne ciosy palk? w wykonaniu Ojca 
Ignatiusa, osobnika (jakwynika z legendy] 
prawie ze namaszczonego, choc w zwalczaniu 
Zla - calkowicie bezlitosnego. Mimo jego 



przed tym swiristwem jest dose prosty - 
wspomniany wlasnie wysoki poziom adrenalinki. 
Co niestety wymaga walki. Bardzo cz?stej walki. 
Praktycznie bez pnzerw dluzszych niz pi?tnascie 
sekund, Poza mozliwosci? szybkiego pozegnania 
si? z zyciem ma to jednak takze i swoje zalety. 
Przede wszystkim, mimo sporawych obszarow 
do spenetrowania, niezbyt cz?sto zachodzi 
potnzeba zerkni?cia na map?. Nie jest to 
potrzebne o tyle, ze nowe przejscie odkrywa si? 
praktycznie natychmiast - po stadach nowych 
kreatur chcgcych naszego samotnego mscicieJa 
w pelerynie (bq'dz mscicielki bez...) zjesc, 
rozszarpac, usmazyO c^y pocwiartowac nozami - 
ewentualni^jeMze najzwybzajniej na swiecie 
HgnieSb. 

f<Sznice w dzierzonych rarz?dziech - ale bliskie 
podobiefistwo jest do it uderzajsce. Dla 
Jvj'ogtiw nawet bardzo uderzej^ce,.. 

A skoro juz o wale e mowa, to warto ten 
rozwinqd Jest on w koilGif, jakby nie 

bylo. yldwn? atrakcj? tytulb. Wprawdzie od 
c?a5ii do czasu trzeba wajeh? 
przel^czyc, by cos si? tam otworzyio, ale to 
"robienie” mieczem tudziez patkq jest 
podstawq wszystkiego. Bez walki zbyt dlugo 
sie bowiem nie pozyje - dba o to wskaznik 
poziomu adrenalinki. Coz, ze wzgl?du na 

Takie podejscis do sprawy uciekai^csga czasu 
povuoduje, ze ptfnaleziemf jakichs IsjJiej ukrytych 
miejse zwanych popularnie sekretami jest 
zadaniem bardzo crudnym, vvymagaMoym'pa^ 

rozpls'nowfinia pojedynkOw’z Nocnynli Marami - 
tek, by z^zyO znaleiq nAstopnego ich 
przedstawtcEefa przed opadnijciem poziomu 
zbawczego hormomt I sekretami jest zreszt? o 
tyle spffiwa, ze sm& IcmnizviMjgdzte 
si? w grze nie pnjaWia. Nie wiadomo wl?c, czy 
to pofozone na uboczu pomisszczenie jest dla 
gry wazne, czy tez jest to wlasnie jeden z 
przedstawicieli kryjpbyeh si? w cienmch 
sekretow. Przynajmniej .tyle dobrze. ze 
pojawiajqca si? po skoriozeniu mppy krritka 
statystyka zawiera p'rocentcwq' liczb? 
zebranych przedmiotow i zabitych wrogbw: daje 
to bowiem jakie takie poj?Cis Q (lo^ci 
przegapionych schowkdyy; 

obecncsc w powietrzu niezbyt przyjaznych 
cialu mutagenow ImmAdama Crowleya, zwykli! 
mieszkancy maj? dwat niezbyt mile, wyjdofe: 
albo ich to po prostu zabije, albo star q si? 
takimi na przyklad zombiesami. A ratunek 

Mimo obiektywriych trudnosci w znalezieniu 
sekretow, warto temu niezbyt wdzf?cznennu 
zaj?ciu poswi?cic troch? y^siiko, bowierp 
kryjgce si? w takich miejBcaGjv'prcedmioty sq w 
wi?kszosci wypadkow warife zachodu. Pojawily 
si? juz wzmianki o przywracaj?cych zdrowie 
kulach czy wydatnie zwi?kszaj?cych skuteeznose 
or?za pilach tarczowych - fachowo nazywajq si? 
one zreszt? Berzerkerami i ze wspomnian? 
’maszyn? parow? nie majg nic wspolnego. Poza 
tym nie napisalem chyba jeszcze jak one dziatajq: 
well, kazdy cios broni? to jedna kobezyna 
przeciwnika mniej... czasami wystarezy zreszt? 
tylko ten jeden cios, tak przez pas delikwenta, a 
juz mamy ich dwoch - tyle ze nie ruszajqcych 
si?... Po wyjasnieniu niejasnosci ze 

war 
1/ 8 r in 

If A „ 1 W i\ 
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daje nastrbj jakiegos bardzo porzqdnego 
gotyckiego horroru... Tyle ze pozytywnego - w 
koncu my tylko niesiemy potrzebujqcym ulg?. 
Ulg? w cipzkim zywocie mutantow, ktorych toy 
niegodziwnec stworzyl bez liku: w grze 
wyst?puje ich ponad dwadziescia odmian (czy 
moze ras, ale z biologii...,sami wiecie). Made 
wi?c co robic, a by nie przeszkadzac - juz 
koncz?. 

zmin>ntLiry;owarvm't inattynami puwpl pora 
na kndtki i n azbyt komp.letny opis pozostalych 
gadzetdw. 'H A 

Gdz wi?c mamy? 
oSlepiajqcs btyskswic?. Wtfami 
czaszk? Iswieci tak czerwono. m ai 
wrogowie rzucajg si? na siebie] -to tak' 
z pozostalych, poza wspomnianymi 
kulami, zjawisk nadpnzyrodzonych 
aezkolwiek zaliezylbym jeszcze do 
nich czerwoniutkie serduszko - 
dodaje jeden zywot do puli 
przypadajqcej na postac. 
Wyglqda ono zresztq batkowij 
normalnie, a nie jak jakies 
zdeformowane jablko 
symbolizujqce milosc, a jjjffij 
takie trudno je raezej zatiezyd 
do urzqdzen technicznybll. Z 
takimi mamy do czynipnte w 
gnupie drugiej, do ktbrej nfiiezy 
mi?dzy innymi wspofflnmny juz 
pistolet jednostrzafoivyt jJOZB 
nim natomiast: jego^ parolufiowy 
odpowiednik Crazi wielb tyrogtiw. 
ale tez tylko jeden Igdunki 
zblizeniowe o ksztaicie min 
morskich, naezynki'^e 
smierdzidlem ttrzyrrtowrbgdw na 
dystans), dynamit oraz bomby ze 
srodkiem zapalafacJM 

Daje to calkiem sporq liczb? 
mozliwych do wykoriania zagrart 
nieczystych, ale rwestety f^ie zawsze 
ratuje skor?. Pods&awows wadq 
ulepszaezy jest bowin'ich 
jednorazowosc. aczfelWtelt jest jeden taki, ktory 
si? nie konezy. Mowao bpgrade'ach broni. Na 
przykladzie Ojca lgn|iusa: ze zwyklej palki- 
chrupalki (ta nazw|$D od odglosu tamanych 
kosci.. J przechodzjlte do czegos wyglqdajqcego 
jak dwie sklecone ij^Jpgi. Albo do palki z 
zelezcami od toporaHfcf koncach, nawet takimi 
obusieeznymi. Az mjjcTlj? czyms takim 
wymachuje. Jesli si^jesjeze dodatkowo 
skorzystalo z Berzeflkeri' - ech, powiadam warn, 

Burner W/M 

nie ma to jak porzqdna mlocka, taka z latajqcymi 
konezynami, lejqcq si? krwiq, krzykami ginqcych. 
[Uwaga! To nie jest literackie ubarwianie - cos 
takiego ma miejsce w rzeczywistosci, przez co 
lepiej npjmbdszycb trzymad od tega tytutu i 
daleka - po co mai^sobie wypaczac psychik?,] 
A jak to wspaniale vi/piyw8 na rozladowanie 
emocjL. 

Podobnie na samopoczucie wplywa zresztcj 
efektowny kontec straszydla po jakirnS 
fachowym comboste. Jest ich, jak na graris^/to 
ktdrej si? jeszcze chodzi, raezej spore: ponad 
dwa tuziny! Daje to calkiem niezle mozliwosci, 

^wlaszcza jedli wziqc 
dodatkowo pod 

wvag? 
wspommane 

.wcze&iiej 
power-upsy. 

Praducent: 
Kalislo / Activision actip" 

Wymagania: 
4W95 PI 33,16MB, 2x CD- 
ROM , DireoIX, akcelerator 

Dyatrybutar: 
LEM, 
tel (022) 6428165 

http://www acMvision com 

Jeszcze tylko powiem jedno: szkoda, ze nie ma 
multiplayera... to by dopiero bylo! No, ale jest 
to w koncu konwersja z Playstation, a tarn si? 
tqczyd nie mogq... I tym niezbyt optymistyeznyfl 
akcentem koricz? - milej mlocki i oby klinga 
wasza, bqdz palka, posokq wrogdw si? 
zbroezyla! ^ 

Zresztq, opanowanie ciosow jest o tyle wazne, 
ze poza faktem, iz si? nie koiiczq [co by dopiero 
bylo jakims dziwnym rozwiqzanieml], tylko one 
sq dozwolone w walce z ostatnim bossem, 
ktory jest zaprawd? niezly - walka z nim, nawet 
przy nieskonezonej liezbie "zyc" (po wpisaniu 
kodow z ostatniego Actions), do 
najprzyjemniejszych przezyc nie nalezy. Co 
innego wygrana... 

Skoro juz do ostateeznej walki doszlo, to wtrqc? 
jeszcze, przed koncem, cos o samym terenie. 
Na smialka czeka szesnascie etapow zwiqzanych 
z poszczegolnymi dzielnicami wiktorianskiego 
Londynu. Na zbawiennq moc klingi tudziez patki 
czekajq mi?dzy innymi doki, scieki i Opactwo 
Westminsterskie. Wszystko w trakeie jednej, 
niezwykle klimatycznej nocy, takiej z bardzo 
popularnq londynskq mglq, ktora to tqcznie z 
muzykq (w tie ktorej slychac szepczqce glosy.J 

Ocena: 

8 
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efekb? deszcz pada od razu z innego 
kqta! A gdy pilka jest w rpkach 
bramkarza - deszczyk pada pionowo... 

Waznq sprawq w grach sportowych jest 
dzwipk, Niestety i tym razem WLS 98 
wypada zenujqco. Komentarze sq 

dr?twe i bardzo cz?sto si? powtarzajq. 
Zas siyszqc odgfosy z trybun, czuiem si? jak w 
jakims buszu. Cafy czas dobiegajq stamtqd tam- 

mi^owaznief Podsumowtjn 
[ktofiptja 

^IPPHPI Soccer 
jbiqc gdzies po drodze gryw* 

jest po pr'ostu slaba i szko 

BWjjyi y. UHBjt 
dtfdXiaHl^cyjnei rQjflos^ 

viol. Od 

_ 
Pro m cent: 
Silicon Dreams/EIDOS n-xtriw 
Dystr/butor 

rORAZKA 
WORLD LEAGUE SOCCER'98 

l$m pi'oslfl i- liioslii, mote ipboIi? nlotpio, file innKoj sijj eliylia nie 

[Ijl, i liilii'zyiiiiti i'mlosRif] imliiiaffl swoj fifi Rom z rairts i Blj/iiiollig 

ftirlii League Soecci1 if i i Jeszcze wM rafeScii wMaAun i!o 

niegB Wfli'lil Cup 38, To jesl lioflaj najleiiszy tantfflaft tiu logo, co mi 

MUftii iiziejo sip iia cliraiiie liiojop moniiera, I«pwil3lrsi<! 

cafidim iiie2le.*Bi'ltf League Socesp 18 mini liye » pstej jihii 

naslSPfii tiiynipic Seecei'. PaiBiglacie jesm 1! fi'iteiiif! iej n m 
uleJiiwnej graii, a)e posiailala lo cos, dziqkf mm »litmiycli 

HDineli wolalcm IS oil llffl 8?. Posiaila iiiooiiniowitg gpjw8lMi&, $ 

jaii cadiiwnie gcato stg we rtwoii Tyffleasem iW jiis m i Ml 

g8 oiEfil siii lii'oliiem w lyl.! to i]f$lteyrtM!p, 

ELD Zacz?to si? obiecujqco. Na ekranie 
I pojawil si? znaczek 3Dfx i miafem 
I nadziej?, iz b?dzie to gra bardziej 
I zblizona do FIFA 98 niz do Puma 
I World Soccer. Niestety, juz bardzo 

zle wyglqdajqce menusy 
wprowadzify mnie w zakfopotanie. Czy to aby na 
pewno mamy koniec lat dziewi?cdziesiqtych? 
Poniewat EA Sports wykupifa na wtasnosc 
wszystko, co wiqze si? z Mistrzostwami Swiata 
we Frartfcjj, w WLS 98 mozemy pograc jedynie w 
kilka lig krajowych. Jest troch? czolowych lig 
europejekich, amerykanska i japonska. Wyboru 
raczej duzego nie ma. Humor poprawil mi si? po 
zobaczariii skladow druzyn, Poniewaz nazwiska 
sq nieprawdziwe, powstaty rozne zabawne 
dziwolcjgi Najbardziej do gustu przypadlo mi 
i.nowe'1 nozwisko Fowlera, a mianowicie Fowlek 
tza eweptualne ofiary p?kni?cia ze smiechu 
odpowiadzialnosci nie bior? * ELD). Opcje 
definiowania naszej druzyny sq wi?cej nfz 
skromn.fj, lylkg kilka ustawieri i,„ to wszystko. 
^°wem ,ipaK szarych komdrek raczej w tym 
Prcypac1 nie uzyjemy* 

"8 aIe Ledenastkl wybiegBjq m (Tiuraw? 
J|£enib . aficzne w tym momencia jest 

PP m &m. 
1 a<5 mi: 3Dfx, Trybuny mm kibicdw, bbisfco 

hr- a pJksrzJ po dwie nogt c^yli 
;sst na miojgBi. Stoj 

'Oj burner znAw 
f J mr gftiwmTb piiHfflJ 

Podobno obiektem .motion 

rzer/6 ' Ferfbn8nrf, ale jezeli 
'y " to wypadll rtfldsQodziev 

- •,™mkarze?al8 pozostafi pllkarze 
f5orus^a ^omieznre. Nie dosyit ze zawodolcy 
W " Sli? n^enatuFBlniet to jeszcze powofi. 

l]r ^biegajq boisko mim. 

d0 sltlePd po ciastka i 
^ berbat?. Nie istnieje nic takiego 

jaktaktyka. Kazdy pitkarz biega gdzie chce, 
przez co panuje na boisku nieopisany chaos. 
Chociaz komputer chwilami gra fadnie, 
Wychodzq mu sktadne (bo szybkie na pewno nie 
sq) akcje i efekeiarskie strzaly. Gorzej ze 
skonstruowaniem jakiejs akcji przez nas. Tam, 
gdzie powinien bye czekajqcy na podanie 
napastnik, jest przewaznie sama trawa. Za to 
gdzies indziej obok siebie stoi trzech - czterech 
naszyeh pilkarzy, Taki maly bug, a jakze 
utrudniajqcy nam granie... Ale dla wytrwalych, 
ktorym to nie przeszkadza, autorzy przygotowali 
kolejnq „niespodziank?'': sterowanie! My 
naciskamy swoje, a zawodnicy i tak reagujq po 
swojemu. 
Celne 
podania w 
tej 
dziedzinie sq 
majsterszty- 
kiem. Do 
odpowiednie- 
go kolesia 
trafia mniej 
wi?cej co 
piqte 
podanie! 

Co wipe 
mozna 
powiedziec 
pozytywnego 
o 

oadspodziewanre sfabo. 

f naturalnie, 
i 

rozgrywee? Chyba 
to, ze czasami 
padajq pipkne 
bramki. Wrzutka, 
przewrotka i pitka, 
odbiiejqc si? ptpknie 
od poprzeezki. 
zatrzymuje si? w 
siatce, Duzq 

,-srfl 

woffeTOtdi mojflrtfflgpi in 

nopisy w style . U bb kick1 lu 
mM DO AVdlm elttnk 

ariq jest sama 
fcgrwujgce sq 

dai kick'aWjj 
Wiie - 1 m\ ;•)- 

lego no 100% me byfo 

ich takze musz? napisai a cierpkfcfi 
ip nie mogq 
ma x razy i 

I t& spa I onego ra'W6% r 

m 
S^Htedy zacznq si? po braij 
ss? SKoflczyc, Bramka jest pow 
niewazne, ze i tak na tych powtorkach niewiele 
widac. Albo deszcz - zwrdccie uwag?, gdy 
gracie w ulewie, na kierunek .z jakiego padajq 
kropie ■ tzn. W momentach gdy made pitk? i gdy 
piik? przejmuje przeciwnik. Prawda, ze ciekawy 
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i hortko niezlyrii zres^SKjltktem, i miotaez 
■ugnia do biii^ch .koriiaktfcw - tak, by 
przelemadMy pieiHvszpgo sponkartla.. 

Z podobn^ rdinorodrio^citi mamy do czynienia 
, takie w przyp'adku rakiet* S§ t giupiutkie _ 

po^qnwiefl: puhipka rnagnetyczna 
utfzyfnujece nieszcz^mka virniejsotJ ■ w 
roli tarczy: i Tytan.rcb^ey pjpfliSdziwy 
a rm agetfd o if ^ efiic erptrum wybuobu, A d 
tego Multiple Rocket lunaher * 
wysprzetJjvujflcv* pe!n^se!w$ w u/afflku 

in: do v/yborit standards 
V i *: 

oslatecznego, gdyz w redakcji v/ylgtfowala 

najpierw wersja nieco okrojona, ale za to juz w 

pelni playable, a zaraz za nip to, go stanowi 

glowno pozywko kazdego kompiiteniwego 

maniaka - kompakcik ze wszyslliim, co Iworcy 

majodozaolerowania. 
/E X 

McPBlVE 

troche cego tm jest. Na mkui 
znalezlc ^e'foiejsce na szesnaScie 
misji dla pdjeWn^ego 
niewiele mniejsWliczba tyqh r' 

^zapnojektowanych spegjalnie da 
rozgrywek sieciowycWorsz 

pojazdow, zasiadajqcych w nich wyrzutkdw i ich 
niezgorszep ars.enalu. Bo na co jak na co, ale 
na tarbma zwrbcono uwag? szczegolnq - bardzo 

s\wm$ zreszt^ bo cds jest w koricu w 
Btrze(ankacft#P wbznlejsze0 No, moze procz 
feveli? Semi wi?c widzicie, dlaczego pozwol? 
sobie terez poSwigcie par^ znakow na ich opis 

W tefegraficznym skrdcie: pdf tuzina broni 
sCr/eleckicIi tyle samo rakietowych i na 
dodatek ze trzy rodzaje min. Czyli w sumie oiby 
"tylko" pi?tnascie sztuk, ale nie jest to cata - 
prawda. Dochodzq do tego jeszcze bawie^ljf^y 
poziomy upgrade dla konsumentow naboi, przez 
co rdznych efektdw jest joz okolo dwudziestu 
siedmiu! Niby fakt, ze jak najszybciej cftce si? 
zdobyd najlepszego powers, afe tek Hekko to die _ 
ma, wi?c sfabsze systemy tez trzebe umied W 
wykorzystywad. Tak ile jednak tsz nie jest, bo 
sifa hroni jest wsptilna dla wszystkicb 
"norz^zj'1. 

Purge Mines wybuchaj^ce przy bazpo^redmii 

/ 4jnV«L 

takim- 
jpowiecfriikiein Tirana. 

rakiet I Quanti 
stacjcnarnym 

Galy ten arsenal ma tylko dwie zasadnicze 
' wady: vyszystko koriczy si? w zastraszajgco 
ezybkim tempie - z wf a s z cza z' u pgr a d e Ja mi; - c ^ 
poza tym yv wypadku smierci mozemy si$ z tymi' 

Wystkimi ggbdsamVpraktyczqie rzecz biorqc 
pqzegnad. Niby bowiem mozna pazbjepefr 
5£bzqp?a!| wczesmej zdqzy tojuz zazwyczaj 
zrobid nasi praeciwnfc-.Shot i drOgtej strony - 

i czyz jesLlepszy sppsdb na szyhkie zwi?kszeme 
swych stantiw pusFadflma, mz trailem& m 

vpobcjowisko? 

<;Staro ]ui o pobojowiskaoh mowa. Pfensze rntza 
w pordwnaniu do Descenta zbytmq wielko^cif 
me grzesz^ ale za to wykonanie - nieho a 
ziemial Engine me jest v^prawdsie tak 
zaawaiisowany, jak (iojmy na to Qoake’owski, 
ale dzi?kl bardzo dohrym, e przede wszystkirr 
dokfadnym teksturom, na brak szczegdldw 

Hiimer 07/90 
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• i fesicze raz grallka!!! 
• plus niezgorsza muzvha 
• do 1 odlazdowy 

Minusy: 
• pgziom Irudno^ci 

parzekac nie mozna. A to, ze nie sq one 
trdjwymiarowe, w ogniu walki raczej nie 
przeszkadza, bo uwag? zwnaca si? i tak giownie 
na wraze pociski. Zresztq do czego by si? one 
przydawaly??? Bez nich jest i tak na czym oozy 
zawiesid! Tajne bazy we wn?trzach teoretycznie 
nieczynnych wulkanow, dna oceanow, silownie 
atomowe czy nawet "niewinne" metro - 
wszystko to kopie! A i pokr?cone jest jak diabli! 

; 
stanaa i 

1 
wszystko: co pawled© na stamardowe Cap 
the Flag czy Rag Chase? Alba ulepszone Bo 
Haunt ’ h dodatkowym podziatem ns teamy? 
Jest gdzie si? rozerwad, zwlsszcza przy 
grajqcych naraz szesnastu zapalonych 
wyrzutkachl No s nie tmba przy tym siedzieb w 
jednym pomieszczeniu. bo przez Inter net mi to 
wszystko w msar? bezproblemowo chodzL 
.Jedyna. watfa multpflyi to ni&tety wymdg, by 
kazdy z graczy r 
Forsaken a... 

Ale zapewniartii ze wartol Tak odjazdpwej 
sttfelanki w peJhfm 3D jeszcz&Wbylo. a i 
pewnie przejj. pewien czas nie b?dzFe. Ktdrym to 

zakortciyc. Po co czyjqd agonl5ftrzed]uza5.., 

multiplayu Ctakze) nie ma. A patent jest bardzo 
prosty - na HUDzie wyswietlana jest nazwa 
obszaru, w ktorym oni aktualnie przebywajq. 
Rozwigzanie prawie ze prymitywne, ale po 
krotkim treningu dziaia bardzo sprawnie! Nie 
trzeba przy tym przerywac walki, by spojrzec na 
maps czy wystac talkiem komunikat - na to 
brakuje zresztq z oczywistych wzgl?dow czasu. 

No ale procz teamow jest jeszcze taka na 
przykfad zabawa w fowcow nagrod. Ot, nad 
jednym z delikwentow pojawia si? pi?kna 
trdjkolorowa tarcza - wiadomo w jakim celu. Za 
jego eliminacj? dostaje si? duzo wi?cej punktow 
niz za anihilacj? pozostaiych graczy. To dopiero 
jest zabawa! Patrzec jak gostek w poplochu 
chce si? gdzies schowac! To jednak nie 

Producent: 
Acclaim rrio1 
Dystrybutor: 

piOQ/MM 
CD-ROM 

CD Projekl 
lei.(022) 250703 

• iiiipV/^wJorsakTUOm 

Unmet 07/9B 

0 prawdziwej niewinnosci nie ma jednak mowy 
wsz$dzie czajQ si? systemy obronne 
pozostawiorie przez Flot? [po doktadny rys 
historyczny odsytam wspomnianego juz 
WL;esniej artykulu w dziale "W przygotowaniu") 
0paz pozostali, zqdni fupow zbieracze. Tu nie rjia, 
mie:sca na sentymenty, liczy si? tylko Krysztaf-^ 
znalezisko bardzo rzadkie i nad wyraz cenne. 
\j\Iq, -o si? takze porozglqdac za sztabkami zlota 
ktore i sq maze mniej cenne, ale za to 

i ^ -v 'V 

■ 1 

i 

towarzyszy im bardzo jasny prz«mk, bp ztpfcg 
= dodatkowe zycie. A tego rngdy zs wiele! 
Zaczynamy wprawdzie zabaw? z pipdu 
istnien, ale przy tak g?stym upakowaHiu ifebyt 
przyjaznie nastawionych obroncow jest JtPb 
wiele za mato, nawet zresztq przy perfekcyjnyni 
nosie t;!o Zoltego Kamienia, i gdyjtty nre Save, tjra 
stalaby si? arcytrudna. Tak natpmisst jest 
''tylko” wymagajqca. Ale wychfdzi jej to na 
zdrowie W koncu przyjemniej jest nawet po raz 

' trzeci i rz?du probowad rozwalifrtego 
wrednego robota, niz latac na w • , 
przepot?znych, pustych korytareach Descant®. 
Tutaj bowiem to nie one, mi mo iz ' 
trojwymiarowe, sq glownym wrogiem, Ten je|}j|* 

bmm w pelni namacalny, latwo widoczny i jak 
najberdziej do pokonania - czego o pustych 
korytarzsch powiedziec si? juz nie da.r. 

A1 co Srnt®$zni?jszeP do listy wrogow dopisac 
wypadB takze Fuciekajqcy na wielu planszach 
czas Zrobiony G tyle perfidnie, ze przy takim na 
preyktad wybuchu reaktora i tak tracimy caly 
ewentudny zapas wskrzeszert C6z, gdyby nie 
wspomniariy Save.. 

08]my juz jednak spokoj pojedynczej rozsjrywce, 
w kartcu jest jeszcze dostepna opcja muitiplaya. 
I to calkiem ppadna* na jeszcze 
porz^dniejszych planszach, Przede wszystkim 
me ma na nich jBkjchd bezpiecznych miejsc ■ 
wszqdzie prowadzfi przynajmniej dwie rSzne 
drogi. Unika si? dzi^ki temu problemu i 
zabarykadowanym gostkiem, bo nic nie stoi na 
przeszkodzie. by zajSC go z innej strony i wypalid 
z MRL.czy Titana... No, chyba ze slf WCz^niej 
zdofal zabezpjeczyc mtnami, ale te mozna w ^ 
kartCti razvjaljfi, A ze w tym czesie zdola zmienid 
miajsce pobytu? Well, ktn powiedziaL ze jest 
lekko? 

Ora sfeoiowB to jednak rue tylko hezmyl 
jedli chodzi o brak innych celdw niz zajiczenie jak 
najwiqkszej liezby zebitych - rozwalanka. Jest 
jeszcze chodby i team play, Zrpbibny zreszt^, Je 
si? tak wyraz?, i glbwa. Czlonkowie teamu 
wiedz^ bowiem na biei^co. gdzie znajdujq si? ich 
sprzymierzertcy. I to bez mopy, ktdreji w 



r Mlodszy 
| i IRCF Chess- 

Dwielbiam szachy. Mimo lo Jednah recenzja 

programu szachowego jest pracg wyjqtkowo 

trudng. Zasad oceniac nia mazna, a cala reszta te 

jedynie eprawa da nich. Z kolei la, jak radzi sabie 

z rzeczenymi regutami pragnam (krfilko mawigc 

• paziam jega gry) teorelycznie mogg ocenifi, ale 

tyike da pewaega slepaia. Mianowicle rozrfiznig 

grg Imm, Maig i dabrg, przy czyai w 

kategarii "dabra" plaaujg sig wszyslkiB 

prograaiy zdalae wygrafi ze aiag aa pazloaiie 

"easy" (ce aia zaaczy, ze zawsze wygrywajg). 

Silg rzeczy trudne mi aceaifi jakoSfi wyzszq, gdyz 

aieje aaiiejgtnasci sg zbyt aiskie (choc jak aa 

amatora radzg sabie aiezle). Przy lyai pawyzszy 

leksl dotyczy wytgcznie pragraaiaw dla 

amatordw (choc nie wieai, czy mozna jeszcze 

aazwac tak ostataiego Chessmastera), be reszta 

od Fritza poczyaajgc a aa Deep Blae koaczgc lo 

"zabawki" zdecydowaaie aie aa aioj poziom. Na 

szczgdcie dla koaipaterawych szachistdw, a aa 

zlasc maim aiazliwoScioai aceaiania, wszyslkie 

tworzeae abecaie aplikacje "aaiatorskie" aiogg 

zakwalifikawaC jaka dahre (odaesaie pezioaia gry 

oczywiscie). 

Lord Y USCF Chess firmy Interplay rdwniez 
kwalifikuje si? do tej kategorii. 
Program reprezentuje niezle 
algonytmy i wygrac z nim nielatwo. 
Trudno mi powiedziec, czy jest pod 
tym wzgl?dem lepszy od 
Chessmastera 5500, ktdry jako 

najnowszy produkt sit? rzeczy stal si? 
standardem, ale to, ze programidci z Interplay 
nie chwal? si?, ze ich algorytmy sq lepsze niz 
we Fritzu [co glosili autorzy Chessmastera) 
wcale nie musi o niczym swiadczyc. W kazdym 
razie ktos, kto szuka wysokiego poziomu gry, na 
pewno nie zawiedzie si? na USCF Chess. 

Pora na op raw?. Tutaj niestety jest gorzej. 
Jedynq przewagq USCF Chess nad 
Chessmasterem jest to, ze twdray porozumieli 
si? z Amerykgrtsk? Federal Szachow? lst?d 
tytutowy skrdt: United States Chess 
Federation!. W zwiqzku z tym USCF Chess jest 
jedyrsym komputerowym prog ram em 
szachowym majgcym akceptacj? tej mstytucjt 
przy czym nie jest ona wylqcznie ncminalna - 
punktacja osiqgni?ta w grze jest respektowana 
przez Federacj? i moze byd uzywana w 
ttirntejach przez organizowanych (przy czym 
chodzi o turnieje “normalne" * i pionkami i 
szachowniGami, bez udziatu komputera), Z 

brat Chessmastera 

pozostalych dodatkdw oferowanych przez 
Chessmastera mamy gr? po sieci lokalnej i prz^ 
Internet, a takze mozliwosc zapisania stanu 
szachownicy w formacie BMP, co umozliwia 
przeslanie jej E-Mailem (klasyczny PBEM), ale 

Plusy: 
•punklacia uznav/ana 

przez USCF 
- w miare wysoki poziom 

giykomputero 
•brblioleka olwarc i 

tutorial 

Minusy: 
«gralika i brak muzyki 
•inlerlejs 
• poza punkiacja, nic 

nowego w stosunku do 
cm m 

• "polska inslrukcja’' 

□cena: 

Cplansz i "otoczenia" nie mozna zmieniac w 
ogole), przy czym ich jakosc (niska rozdzielczo^ 
i nieczytelnosc, zwlaszcza w 3D) jest duzo 
gorsza niz u konkureneji. Jesli juz o grafice 
mowa, to rowniez interfejs (grafiezny) jest 
niezbyt funkcjonalny i czytelny, czego o 
Chessmasterze powiedziec si? nie dato. Na 
dodatek program instalacyjny i czotowka to juz 
po prostu ohyda (ich wyglgd - funkcjonalnosc 
jest OK), a powolnosc uruchamiania programu 
(konieeznose oglgdania kolejnych plansz z logo 
gry, a nast?pnie firmy, ktore wczytuj? si? 
niezbyt szybko) tez potrafi zirytowac, zwlaszcza 
na wolniejszym komputerze. 

No cdz. Recena 
sukcesywne md 

nie ma juz zapisu planszy w trybie tekstowym, 
co posiatfat Chessmaster, Rgzbudowany tutorial 
i biblioteks otward to rzeczy, ktore ma juz kazdy 
nowy program i w kazdym te opeje s? podobnej 
Iwysakiej) jako£cs USCF Chess rdwniez je 
posiade i rdwniez ich jakodci nie mozna nie 
zarzucid. Tutaj kortez? si? przewagi i 
podabiedstwa, Z pozostatymi cechami jest 
kiepsko. Zacznrjmy od grafiki i muzyki, chcd to w 
sumie OBjmniej Istotne w grze typu szachy. 
Mimo to chyba kazdy zgodzi si? ze mnqP ze lepiej 
mied niz nie mied, oraz mied dobre niz gorsze. 
Otoz muzyki, ktdrej w Chessmasterze byfc 
spore i dobrej (ktasyka muzyki poweznejl tu nie 
ma w ogdfe. Natomiast abszernej kolekcji plansz 
i figur (30 i 2D) i Chessmastera USCF Chess 
przeciwstawia pi?c zestawdw 2D i cztery 3D 

ia "rzezniczg”, tzn, 
'ogramu. Jednak 

^fjhpwajygCF 
a 

Ltakjptdtri^. Jednal 
on produl 

tychfdziedzrnach, 
wi?cfj tyle same 

, Ma dodatek, 
ft 

irych USGI 
Talffl 
ch pn 

kookuren 
wa! 
majto 
brutafne prawa rynku. 1 dwdeh .prrotlukidw 
rdwn| jgkjflt^c) wynieramy^^piP&pakowany. 

D l at ego tez wszystkim mMniknm 
komputerowych szaefifiw generalnie polecitbym 
raezej Chessmastera, chyba ze zalezy im na 
oryginalnej punktaeji USCF. Jest to bowiem 
jedyna przewaga recenzowanego programu nad 
ostatnim dzietem Mindscape'a. 

PS. Przy okazji "dostanie si?" rowniez 
dystrybutorowi, ktory zdqzyl juz narazic mi si?, 
gdy kupitem polskq edycj? Warcraft 2. Otoz 
napis na pudelku "Instrukcja w j?zyku polskim" 
najwyrazniej nalezy czytac j^ko: "Maksymalnie 
skrdcona i obci?ta instrukcja wydana na 
papierze duzo gorszym niz 'oryginat, a przy tym 
niezbyt rewelacyjnie przetlumaczona na j?zyk 

.polski". Gate szcz?6cie, ze ktos pomyslat i w 
pudelku znalaztem rdwniez pelng instrukcj? 
angielskg, bowiem w przypadku Warcrafta nie 
umieszczajqc jej tam, dystrybutor pozbawif 
polskich graezy min. pami?tnikdw Ogrima 
Doomhammera. m 

Wymagania: 
Windows 95, Ifi MB ftAM 
SVGA 

Intarnat: http://www.inlft[(Jliiy.cor« 

Hum 8//M 



Obey raz jeszcze... 
Space Hulk Vengeance of the Blood Angels, 

iruga cips kompuiepowego SpoeHulka zatylulowana Jegeance ol the Blood Angels", wyilana w 1995 roku przez lipmg 
Electronic Arts, spolkala sip z chtoOnym przyjgciem nvti kompoterowycii graezy, ze wzgigdu na kiepska pi? (nawet Jafe 
pi tamte czasy). I otwartyml ramionami przyjpli \% natamiast wielbiciele Warhammera 40D00. 
giilo sip tak, piewaz gra ofenowala wysmienity klimat, calkiem niezlg grywalnosc, a przede wszyktkim zavuierata 
wszystkie misje z oryginalnego, pianszowego Space Hulka, no I hyta w 101% zgoilna z oryginalem (widac pkf Games 

tUKASZ BONCZOL Jako ze na'lamach CDA SH pojawit si? 
wieki temu, postanowilem go nieco 
przyblizyc tym graezom, ktorzy nie 
mieli jeszcze okazji si? z nim zetknqc. 
Tym bardziej, iz SH2 zostala ostatnio 
wydana ponownie pnzez firm? IPS 

Computer Group, w ramach ..Zielonej Serii". 
Dkazja jest o ty!e kuszqca, ze cena nowego 
wydania jest wielce niewygorowana (w jednej z 
wroctawskich hurtow/ii mozna jq nabyc za 20 zl! 
w innych sklepach cpna jest niewiele wyzsza.] 
Wreszcie nadeszla przetomowa chwila i oryginalnq 
gr? wraz z pudetkiem, instrukcjq etc. mozemy 
kupic po cenie nizszej od pirackich programow na 
giefclzie, Grzechem byloby nie skorzystac z tak 
wysmienitej okazji! 

Zaoznijmy od podstaw, Jakjuz wspomnialem, 
rozgrywka osadzona jest w swiecie Warhammera 
4DK. W odlegtej przysztosci tysiqce zakonow 
Space Marines walczq w przestrzeni kosmieznej z 
wrogami Wiecznego Imperatora. Stu najlepszych 
marines w kazdym zakonie tworzy kapitul?. 
Nazwani brabmi Terminatorami dost?pujq oni 
26S2t, ytu noszenia pot?znej steelplastowej [to 
taki material) zbroi. Na sam jej widok wi?kszodc 
prifc vniktiw znika w sinq dal, ciqgnqc za sobq 
tumau kurzu, Gdy pewnego razu w poblizu jednej z 
FiTipr alnycb planet pojawia si? wrak statku 
tofm- me go. ktbry zaginql wiele setek lat temu w 
przestrzefli warpowej, do jego zbadania zostaje 
wyss it.* No zgadnijcte sami... 

j1 oddaia I Brae i Term Sn'atordw 
POcho zqeych i zakonu Krwawych Aniotow. i 
^ i mu, na czele! Teraz to \uz klesyozny 
^ii Na pokladzie, a wfaSciwie na Scienachii 

mnajdujesz bezfcsztattnq, ezerwonq mas?. 
etiyS byla zabgq statku, Wfcrtee 

^wirijq si? i sprawey tego zemieszania, Obey 
uenestealers (Genokrady) to prastara 

r3sa dra m wyksztalc i fa wla s nej tech no I og ii 
la'H - to bardzo du?.q 2?by 1 pazuryl 1 zeruje na 
ptH^ :b cywltizacjecb. Nie chc? teraz omawiad 

jrocesu rozmrigzania si? Ganokraddw, bo 
^ t»- isprawd? rozbudoweny. Zdrariz? jedynie, 
^ por, vary te $q jak mm I jezeli tylko wrak 
. ^ zaludniortej planety fa ma juz bardzo 
rjl&kc' to jedynym rozwtqjamem bqdzie 
^%fiS iicja wszystkiego, co si? na niej siiajduje 

bombardowame nukleameJ jedynym 
' VjscpeiTi [sat wysadzenia statku wpowietrce lub 
Wan f|iG go z powrotem do przestrzeni werpowqj. 

. ed: nbq szereg misji do wykonania, Na 
: . *?tku jestefi jednym 1 ,szeregowychIr i musisz 

wykonywad rozkezy (czujesz si? przy tym 

^-- 

jak czlonek oddzialu antyterrorystyeznego 
podezas akcji - to jest to!], pozniej b?dziesz mogl 
samodzielnie pokierowac grupq Terminatorow. 
Akcj? obserwujesz z perspektywy pierwszej osoby 
(FPPJ, lecz nie ludz si?, iz masz do czynienia z 
kolejnym klonem Dooma lub Quake. Tutaj, zamiast 
naciskac spust, trzeba t?go poglowkowac! Inaczej 
szybko skonezy ci si? amunieja. Terminator do 
najszybszych 1 najzwinniejszych nie nalezy, totez 
samq sprawno^ciq manualnq nic nie wskdrasz.- 
Wszystko sprowadza si? do takiego rozstawiania 

■ oddzialu, aby zaden gad nie mogl zaskoczyd ci? od 
tylu. A nie jest to takie fatwe. Spraw? utrudnia 
fakt, iz korytarze tworzq istny labirynt z drzwiami 
(kilka rodzajdw), przelqcznikami i wieloma innymi 
przefqcznlkanl Jesli celem misji jest pokryeie 
jakiegos pomieszczenia plomteniami, musisz stale 
pami?tad, aby przezyl co najmniej jeden gofid t 
miotaezem i aby nie skortczyla urn si? amunieja. 

Sterowame jest prodciutki& Do twojej dyspozycji 
oddano zaEedwiie kilka mkaztiw, ktdre w 
zupolnd^ci wystsTczajq do s prawn ego kierowenia 
oddzialem. Wla^ciwie bez instrukcji mozna. 
nauezyd si? grad w niseale d2iasi?6 minpt. Nie 
oznaezs to, ze same gra jest latwa - wr?cz 
przeciwnie. Jeztli mialbym 0 jakie^ produkcji 
povdedzied. za przeciwnicy sq w niej wyposazeni 
w sztucmq inteiigencj?, to Space Hulk b?dzie 
wtairne takq grq. lm\ rzeuywi^cie witfed, co si? 
dzieje 1 mocq obliczeniowq zeoszozqdzonq na 
grsfice. Obey sq niezwykle inteligentni. Nie pchejq 
si? pod luf? fsk popadnie. Gzqsto zbiei’ajq si? w 
grupy i przaprowadzaiq skoordynowane atakh 
Potrafiq zajfit czlowieka od tylu, wystawiad 
wabiki. czaid si? ib zalomem koi^ytarza, czekad 
cicho u wyfotu siybu wentylecyjnBgo az 
nie ^wi a do my Terminator przejEfzie pod nim. Pirzy 
tym jest rch tyle (ciqgle jeszcze Irzmiq w mych 

U gory: 
Sympalyczny genokrad zaraz 
wypmje nam llahl. 

IMMWilpattl 1 

SMi*nwii 
witrn 

Minusy: 
M\\z 
PIIWbKwSMbi 
sEthyta PccWun 

□cena; 

B 

uszach te kommikaty ..Thei'p a„n i„ , ^ , 
them . J can tshakB f ? °F 

jBmmed,..",Far glory of the Empire V QLenS 
Aeaaaprrrrrghhh.,."]. Mnstroj budovvany pr.ez 
gr? |Bst naprawdg zabdiejy. Nihomu nie' kL 
[albo wi’^cz przeciwnie - tylko trzeim miei mocne 
narwy, ochror? z pleksi na monitor , ortsuna, 
na bok wszystkie ci?zkie i ostre przedmioty] 
g rani a sam emu w ciemnym pokoju. Two! 
towarzysze bez przerwy krzyezq do ciebie- Jest 
za tobq..,M, ,Dw6ch za rogiem..J'k „Masz jednego 
z !ewejM. Jeieti usfyszys 1 komunikat ostrzegajqcy 
przed zblizajqcym si? z prawej Gbcym, to on 
rzeczywiscie tarn jest. To nie jest czcza gadanina i 
naprawd? utatwia zycie Cczytaj - przezycie). 
Oprocz standardowych Obcych w mrocznych 
korytarzach spotkasz tez mi?dzy innymi Magow, 
Patriarch?, a nawet Chaos Space Marines. Na 
szcz?scie nie walczysz golymi r?kami. Do twojej 
dyspozycji oddano szereg broni zaczerpni?tych 
prosto z Warhammer 40K Wargear. Sq wsrod 
nich pily mechaniczne, pazury miecze i tareze 
energetyezne, miotaeze ptomieni, wielolufowe 
dzialka rotacyjne i wiele, wiele innych. Bardzo 
pomoenym urzqdzeniem jest skaner, ktory niezym 
wykrywacz ruchu w kinowym ..Obcym" gfosnym 
pikaniem informuje nas, ze jakiS Genokrad wtasnie 
zdecydowal si? zje^c nas na Sniadanie. 

Grafika jest zdecydowanie najstabszq stronq gry. 
Wszystkie sciany stykajq si? pod kqtem prostym 
(ale nie jest to wada, bo tak tez jest w 
planszowym SpaceiiolkulrTekstury je 
pokrywajqce sq w porzqdku i dobrze oddajq 
wyglqd kosmieznego wraku, Gorzej jest natomiast 
z wszelkimi wybuchami, plomieniami i postaciami. 
Te oparto na sprite'ach, co sprawia, ze wyglqdajq 
naprawd? zaloSnie. Irytujqcy jest brak efektu 
rozswietlania pomieszczenia przez leeqey pocisk. 
A p?dzqca na ciebie pikseloza, symbolizujqca 
Genokrada5 wywoluje placz i zgrzytanie z?bdw. 
Lepiej jest w momencie gdy dojdzie do wnh 
wr?cz, Wtedy gadztna 1 plaskiej tekstury 
przeksztelca si? w tr6jwyrnt&rowy, renderowany 
obiekt, ktbry naprawd? robi (przerazajqce) 
wrazenie. Szczegdlnie efektownie wyglqdajq 
wyiadowania elektryczne po trefianiu wroga 
r?kawicq anergetyeznq, Rozd^iBlczo^o sq dwie; 
VGA i co5, cO nBzywa si? w menu ^maximum 
screen resolution", i jest w r;eczywi$todci czymd 
w rod^aju mocno rozmytego VGA. I odlegb^ct 
jednego metre wyglqda to calkiem przyzwoicie 
tele pofifzej Pentium 133 chod21 wolno) 

Podsumowujqc: Grafika przypomma 0 leciwym 
wieku pimgramu, ale wszyscy. ktorzy (ta ja ja 
zakochajq si? w klimacie gry. przastanq zwrapad 
na niq uwag?, W zupelno^ct rekompen je jq 
rewelacyiny dMi?k, swietna muzyka r ar zo 
dobra sztuezna inteligencja komputers (no 1 

ocaywiScie canal). Po\&tm gorqco wszystkim 
zapalertcom Warliemmera 40K t? gr? (ora ta 

mm 4fflWo (iadad do oceny jeden 
tez mog? sprdbowad, ale din moh nie bgdzie to juz 
takrewelacyine |)rzezycie Ichoi tego wa 

zyez?) 

Wymagania: 
Win'95, CO ""l< ',oe 
8 MB BAM 

! Tntprnet: ^ 

i Wjn'SS, CO ROM- 486 DX2/66, jBS ^nm 
r A MM RAM 

producers: 
Electronic Arts 

Dyslrybutor: 

% ur: 



rW magicznym krolestwie 
Realms nf Arkania (Blade of Destiny. Stan Trail)_ 

Blood Peaks 

Who will take the 
number i shift? 
■d Hapio ^ 
j scytale T 
j The Hand 
z Enkidu 
i Gilgamesh 
j ftaistlin 

toWiMwmm 
Haclc. The 

ten jest naprawd? dobry, a jego komputerowa^ 
konwersja nie odbiega zbytnio od oryginalu (j to 
nie tylko jesli chodzi o zasady - mam na mysli 
takze swiat). W obu cz^sciach gracz moze wybrac 
uproszczony tryb rozgrywki, w ktorym podawane- 
sq tylko statystyki postaci, lub zaawansowany - 
gdzie kazda z nich posiada od groma umiej?tno£cf 
■ statystyk. Wprawdzie wiele z nich nie znajduje 
zastosowania w grze - ale liczy si? dokfadnosc. A 
jesli juz mowa o postaciach, to druzyna moze si? 
skieda6 meksymalnie z szescip osob stworzonych 
pnez g re ci a praktycznie od zera. Tworzenie 
„ ohara kterdw11 pom i mo wielu statystyk jest 
banteo pi’bste * wybieremy sobie jeden z kllku 
archatypdw, nast?pnie prdbujemy podnosiG jego 
Ufnrej$tfio£ci fzarOv/no te flormalne, jak i 
megicznej i juz.„ PosteC wfadejqca czarami ma 
m raeprawd? duzo da wyboru, sle niestety ci?zko 
jeSt s3? zoFiefttowad, do czego niekfcdre sluzq, 
Jest to gldwne wadi tego zest&wu - 
nieumieszcteme oryginotoej intakcji> w kc6rej 
zewarte bylo naprawd? duio potrzetonycft w grze 

l< bALMS 
a n r. a n ! 

TapWare io firraa ziioiio ppzufle wszysttim i tfolipycft jaliosciewe i taiiicli 

lien Tym I’azem ekipi in uraczyls ivszysikici! nMmfiw 
ivspanialyin pi'ezeiilom - dwoma czysciomi Ipylooii Realms of firkaaio. 

Ufa piepwsze „0!?cinNi" iej yry (I10 io one sa spozoilatvoiie w 

zesiawi'e) nie n moze najnowszymi praMejemi, ale nail isrto i nie 

zsgrac, szczegalnie ze naleza one tie zsiiepajaceflo jaz ciiyte yaMii 

idasycznycli RPG. 
yasiu 

informacji, Starzy wyjadacze powinni sobie tu 
poradzic, ale poczqtkujqcy gracze mogq miec 
problemy. 

lasycznych, to znaczy z widokiem z 
oczu druzyny, z calym mnbstwem 
statystyk, potworow i 
noznoroakich questow, Wazna jest 
rowniez wielkosc i spdjnosd 
swiata, w ktorym odbywa si? gra, 

a i temu nie mozna tu niczego zarzucic, bowiem 
jest on dopracowany w kazdym szczegole. 
Dowodem na to moze bye ogromne 
zaangazowanie wielu niemieckich graezy, ktorzy 
specjalnie dla potrzeb systemu Das Schwarze 
Auge (czarne oko), na ktorego zasadach opierajq 
si? opisywane gry, stworzyli specjalne bazy 
danych gromadzqce wszystkie informaeje od 
wszystkich graezy z calego kraju. Dzipki temu 
wiadomo, co do kogo nalezy, gdzie si? bijq itp. 
Jednak nie to jest najwazniejsze dla graeza 
komputerowego, ktory raezej nie b?dzie miat z 
tym wiele wspolnego. Istotne jest to, ze system 

Za wad? mogq tez niektorzy uznac niezbyt 
rewelacyjnq grafik? w niskiej rozdzielczosci i 
dzwi?k, ktore w dzisiejszyeh czasach naprawd? 
nie zachwycajq, ale da si? jakos z nimi zyc - bo to, 
co dzieje si? w grze naprawd? wciqga. Gracz ma 
praktyeznie absolutnq swobod? w tym co robi, ale 
zrealizowanie celu gry wymaga pewnych 
posunipc, ktore sq po prostu zakodowane w najwipkszym problemem b?dq walki [ktorych pod 

zadnych pozorem nie wolno polecac komputerowi) 
rozgrywane na podzielonej na kwadraty planszy w 
turach. Potem wi?cej problemu sprawiq zagadki, 
ktore naprawd? potrafiq bye skomplikowane i 
b?dq niemalym wyzwaniem dla grajqcego. Ale to 
dobrze, ze gra nie jest zbyt latwa - dzi?ki temu 
nie nudzi si? za szybko, a ukonezenie obu jej cz?sci 
zajmie troch? czasu. 

Nowe wydanie rozni si? od starego wlasciwie 
tylko tym, ze gry sq umieszczone na plytach CD, 
na ktorych jako bonus nagrano sciezki audio dose 
znaeznie jakosciq odstajqce od oryginalnych 
dzwi?kow toczywiscie in plus). No, brak 

Plusy: 
*c m iMwitu 

ilsiEswraiflila 
%M(\wu 
ryiinuBM? 
vralj^clfUpfWi 

#WieL 

Enkidu Liilgame Raistii 

Ocena: 

scenariuszu. Jadnek natoet tegonpe 
utiemm sf? za bartlza linioW(^ci .Szcz?gd1nier>v 
drogiej gdzie w przenfwibriatwie dd 1 ' 
pierwszej gracz moze poruszed si? po mapie w 
prawie dcwolny sposbb (vu czg^ci pi^'wszej tylko 
z miasta do mlasts). Podrdze( ktbrych w grze nie 
brskP sq moervo urozmaicone i gracz rzadko si? 
nudzi Poza tym spotyka si? tu mozliwo^ci, 
ktdrych po pi'osto nie ma w innych graph, Mb 
pogtojach mozen^y le rrawet musimyJ wystewiad 
warty, wysylad ludzi na poszukiwanie wady i 
jedzenia, a takze mazemy szukad zip!, ktdre mBjq 
w grze szerokie zostosowanie (np. w 
leczeniu chordb). Do3i5 f’zadko w dzisiojszyah 
grach (esc rbwmez apatykane takte 
nagromBrizenia rpinych umjdi?tno^c+, (ttdrych 
odpbwiadnie ozyeie moze znaeznie wzhogacid 
druzyii? lub cel wyprowaifzie jq z ci?lldeh opresjL 
A tego w obu grach nie brak - na poczgiiku 

konkretiiego manuala tez mdina uznaS za rdzme? 
a jednocze^nie; jak fuz wsborrifiiat^ri - za wed?. A 
l^li jul o wadach mowa. Co niektdrym mare si? 
nie spadabad to, za piarwszo cz?dd ..chodzt'' tylk 
pod DOSHem no i wygiqdem (przynajmnioj miast \ 
podziemrJ przypomina troch? sen? Bards Tale, 
ktdra jest m wfaficiwie zebytkiem. AJa nie ma si? 
co przejmowed - dwie pjerwsze cz?ki Realms Of 
Arkania to porzqdne gry. w ktdre powinjen si? 
zapatrzyd kezdy mifo^nik RPG. Zscb?tg b?dziB 
zapewne xena, ktdra wynosi hiecale 50 zt zo dwie 

upACTia 

: Wymagania: 
j 486/CD-ROM/VGA/0MB RAM 

Producent: 
Allic Software 

TopWare 
lei (012)3212 

| Internet: hltp;//www.iopwarex 



slu2y do grania 
ONI TARGET’a - TARGET DLA WSZYSTKICH 
0 9, 10.07 ^__ t 
Witamy w Swiecie 3D wraz z elementami role playing! ..f 
Wchodzisz w swiat peten zawodowych "czyscicieli". Wokot ciqgle cos wybucha, /f >4| 
Jonie lub kto6 znika. Ty wiesz, ze nie mozesz si? wycofac. /J f 7 / 
pirzed tobq 10 wielopoziomowych misji, 10 aren stworzonych specjalnie do L j \ f jJ 
pipjedynkow pomi?dzy kilkoma graczami. Mozesz wykorzysta6 az 16 rodzajow^ _J_ ^ f ^ J I 
Moni oraz pomoce w postaci motocyklu, karabinu snajperskiego, lornetki, V J"~J” j~ fj 
nbktowizora, kombinezonu azbestowego i wszechpomocnej apteczki. \ I 
pemi?taj, ze twoi wrogowie nie gpiq... \ / f 

U 

sMnm 
u r1* 

V/szystkich, ktbrzy chcq zmierzyd si? w sieci z innymi graczami zapraszamy 
d? sklepow i kawiarni internetowych na terenie caiej Polski. A 

lepy: 
CORSO COMPUTER Al. Wyzwolenia 12, Szczecin Vw 
DOKUMENT - EUROMARKET ul. Noklowiczlinska 35, Gdynia 
ALTER Al. 23 Stycznia 18, Grudziqdz 
MAWIX ul. Jana z Kolna 2, Gdynia £ 
WALDI ul. Sw. Mikotaja 56/57, Wroctaw 
WALDI ul. Podwale 36/37, Wroctaw 
SENATOR ul. Pitsudskiego 11, Stargard Szczecinski Zagraj 
IMEX ul. Pocztowa 1, Gorzow Wielkopolski naszeser 

METRO KOMPUTER ul. Ratajczaka 31, Poznan virtual.t 
KOMPUTER CENTER ul. Potwiejska 28, Poznan qdnet.tc 
MARCONI ul. Zamkowa 1c, Swidnica 
OPTIMUS ATS ul. Rydla 6/6, Szczecin Wl<?cej infl 
OPTIMUS ATS ul. Marynarzy 5, Oddziat w Swinoujsciu 

<%/ /nia 

Zagraj w Internecie! 
nasze serwery internetowe: 

virtual.target.pl (Krakow) 
qdnet.target.pl (Warszawa) 

I 
wi$cej informacji na stronie 

www.target.pt* 

ON-LINE ul. 3-go Maja, Poznan 
EMPIK MEGASTORE ul. Piotra Skargi 6, Katowice 
H&D ul. Gt$boka 2, Bielsko Biata 
■MM ul. Pitsudskiego 24, Rzeszow 
XYZ ul. Okopowa 6, Lublin 
G^LERIA PROGRAMOW Maty Rynek 4, Krakow 
AIVIIKOM ul. Sienkiewicza 81/3 lokal 120, Biatystok 
HMS COMPUTERS ul. Krakowska 41a, Opole 

^awiarnie internetowe: 
&OTAR INTERNET ul. Lipowa 32a, Biatystok 

p CAFE ul. Koscielna 7, Nowy Targ 
Cyber CLUB BABYLON ul. Matejki 16, Tarnow 
Cafe MEDIANA Rynek 21, Ostrow Wielkopolski 
'CLOONET ul. Planty 1, Bochnia 
^QOZ ul. Mikotajska 11, Krakow 
^OPNET-"MORSKIE OKO" ul. Krupowki 30, Zakopane 



Na luzie go 

ar Wars inaczej 
l okazji wakacji zdotatem jvydebic" para slrnn na to, by pomdwic a Gwiezdnych 

Ale ole zaoierzam kaiowaG Was po slakroc znanymi intormacjami na temal 
Mm\m Sagi - chcialbym tylko pndzielib sip z Wami paroma moimi wgtplMciaaii i 
przamydiEnianil na temal wykreowanegn tam dwiata... Czemu - o tym pod sam koniec. A 
pokl go... milej laktury. Ostrzegam tylko, ze niektdrych fandw podczas toj lektury maze z 
wSeieklosGl iraflf tzw. szlag, wipe zalecam oslroznosc przy czytaniu! 

Ugly Joe 

REBELIA Co to wlasciwie jest ta 

„RebeliaM? Pami^tajcie, ze 
Imperium obejmuje calq 
Galaktyk?, wi?c jesli 
Rebelia ma jej stawic jakis 

sensowny opdr, to nie moze to bye 
kilkuset czy kilka tysi?cy istot. To musi 
bye masowy, liczqcy miliony czfonkow 
ruch oporu. A to z kolei rodzi pytanie: 
jak [skqd i po co?) jest finansowany? 
Nie wspominajqc nawet, ze tak 

rozgat?ziony ruch oporu jest zwykle 
fatwy do inwigilowania: w calej Rebelii 
powinno bye setki i tysiqce agentow 
Imperium, kazda wi?ksza baza powinna 
bye szybko namierzona, przywodcy 

wylapani, a towarzystwo rozp?dzone 
na cztery wiatry. Tak si? jednak nie 
dzieje. Pami?tacie Imperium 

Kontratakuje? Poszukiwanie nowej 
bazy rebeliantow odbywalo si? za 
pomocq tysi?cy rozsylanych na slepo 
probnikow. Metoda kosztowna i wr?cz 
idiotyeznie bezsensowna. Czemu tak 
si? dzieje - albo to cate Imperium to 

banda dyletantow, nie majqca poj?cia 
o dzialaniach kontrwywiadowczych - 
albo,.. wcale tak bardzo nie zalezy mu 
na zdlawieniu Rebelii, bo ma duzo 
wazniejsze sprawy na gfowie. Jakie - 
dowiecie si? za par? chwil. 

• Wrdcmy do pytania: kto [i gdzie] 
produkuje dla Rebelii mundury, buduje 
bazy, kto, gdzie i za co szkoli ludzi, kto 
projektuje (i za czyje - wielkie - 
pieniqdze] te wszystkie X-Wingi i 
krqzowniki? Przeciez to musi 

kosztowac KOSMICZNY MAJATEK, a 
stoezni? nie tak latwo znow ukryc 
przed niepowolanymi oezyma... Tak 
tak, wspomina si? cos o rasie 

Calamari, ktora wspiera wysitki Rebelii. 
Ale nie wyjasnia to pytania: CZEMU to 
robi? Np. czemu my, Polacy, mamy 
wspierac militarnie i finansowo 
dzialania partyzantow w np. Peru? Z 
sympatii dla ich szczytnych ideafow? 
MQj juz widz? miny wyborcow, ktorym 

jakikolwiek rzqd mdwi, ze wysyla 
tysiqce naszyeh zotnierzy i miliardy 
tnowychU ztotych do wspomozenia 
garstki bohaterskich bojownikow, bo 
walczq oni ze zlym rzqdem. Nie. Sq 
dwie mozliwosci: albo Calamari majq 
jakis dyktatorski rzqd, ktory po prostu 
„olewa” to, co sobie pomysli podatnik i 

z powodow ideologicznych udziela 
ludziom ..braterskiej pomocy" [no, to 
niezly sojusznik dla obrony 

demokracjil), albo [co bardziej 

prawdopodobne) Calamari majq w tym 
jakis wtasny interes, wart takich 

nakladow finansowych. Jaki interes? 
Popuscmy wodze fantazji. Zwrodcie 
uwag?, ze cafe Imperium to... ludzie. 
Tak jest, szturmowcy, piloci, dowodey, 
Imperator, jego dwor - nie znajdziesz , 

tam zadnego „nieziemca”. Rascisci, 
czy jak? To oznaeza tutaj tyle, ze 
ludzka rasa dominuje w tym 

Wszechswiecie. A tu nagle Calamari 
finansujq rebeli?.,. Po co? 
Niewqtpliwie, by stac si? nowym 

hegemonem Gwiezdnego Uniwersum. 
Otoz niezaleznie od wyniku starcia 
ludzie wyjdq zen oslabieni, Plus. A jesli 
Rebelia wygra - no to jeszcze lepiej, 
Calamari majq jq na smyezy - 

wystarezy, ze zakr?cq kurek z kasq 
albo przestanq dostarczac im 
maszyny... i Rebelia lezy. A Imperium 
juz nie ma... Tym samym Calamari 
[znajqc naturalnie lokalizacj? 
rebelianckich baz, wszystkich 
wazniejszych ludzkich przywddcow itp, 
nie majq zadnego problemu ze 

zdfawieniem ewentualnego oporu] 
stajq si? wtadcami tego 

Wszechswiata, spychajqc ludzi do roli 
satelitdw. To cos jak 2SRR finansujqcy 
ongis rozmaite ruchy partyzanckie np. 
w Nikaragui. A gdy „rewolucjaM 
wygrala, to co si? dziafo? Do wladzy 
dochodzili ci, ktorych wyznaczyla 
Moskwa, w kraju byfo pefno 

..doradedw"; nagle panstwo zamieniato 
si? w kolejnego wasala Sojuza... OK, ta 

interpretaeja jest truch? napiqgana ■ 
ale znajdzeie iepsze wytlumaczanie 
tych faktdwl 

• A czemu Imperium me rozprawilo sl| 
i Calemeri, skoro (co wszyscy 

wiedzieli) ta rasa ostentacyjnie wr?ci 
finansowata Rebel!?? By6 moze byli oni 
na tyle pot?zni, ie walke i mmi nie 
byla dla Imperium specjelnie sensowna 
(czyli doktadnie jak USA i ZSRR - obie 
strony trzymaly si? w szachu. 
utrzymujqc w misr? poprawne 
stosunki dyplomatyczne, a 
jednoczesnie robily co mogly. w 
ramach zimnej wojny, by zaszkodzid 

krwjepiicacli i Imperium jest imm 
zdeniem) wymyslem propagandists f\ 
marudzentem garstki fnistretiSw, 
kfcdrcy nie wfdzq nsc prta czubka 
wtaego rtosa,.. 

• Zresztq popatrzeie sobie na cafq 
struktur? tej dodd operaEkowej 
Rebelii. W plerwszej cyklu 

szefamisq tam ludzie (leia, jej 
przybrany ojcisc). Ludzre (patrz seer * 

dskoracji w pierwsze} ez?£ci Umu) b |f 
tm jednymi jej zofniarzomi. Weedy bi $ 

to zspewne garstJta idealistdw. ktdr j 
udawaly si? jskied terrorystyezne 

akcje (np. atsk na Gwiazd? Smiorck 

drugiej stronie; Rebelia si? tu pi?knie 
wpasowuje w ten schemat...]. Albo 
dopiero szykowano si? do wojny. Bye 
moze cesarz obalil Republik?, uwazajqc 
ze jest to jedyny sposob na 

przeciwstawienie si? dalszej 
degeneraeji ludzkiej pot?gi i 

powstrzymanie ekspansji Calamari - w 
koncu autorytatywnie rzqdzone 
panstwa [co znamy z historii] latwiej 
przygotowac do konieeznej wojny, nie 
uzerajqc si? z Senatem o kazdy milion 
kredytekna nowe krqzowniki... [A juz 
Calamari zapewne zadbali o 
odpowiednie lobby P,pacyfistdw” w 

Senacie, torpedujqcych kazdq decyzj? 
o rozbudowie floty - wystarezy tylko 
odpowiednia lapowka do kieszeni 
przekupnego senatora). To cafe 
gl?dzenie o obronie demokraeji i 

przaprowadzony dmiesznie malymi 
silami]. Zakladajqc, ze u stem Rebelii I 
stall rozmaici ksiqzqta [ojeiee Lei), 
nalezy domniemy wad, ze Rebelia tp nie 
innego jak (przynsjmniej poczqtkowo) 
prywatna armia moznowfadey, ktdry 
nie tyle walczyl o demokracj?, co o 
dorwanie si? do zlobu. 8yd moze 
ksi?ciu zalezalo raezej na zajqciu 
miejsca Imperatora niz na 

przywroceniu Republiki [a takie 
szczytne hasla mialy tylko przyciqgnqd 
w szeregi jego armii idealistdwJ. I co 

si? dzieje dalej? Dalej niespodziewanie 
w filmie pojawiajq si? Calamari. Skqd - 
zapewne zaproponowali ksi?ciu 
dofinansowanie Rebelii, na co ten 
naiwniak skwapliwie przystaf. I odtqd o 
ojeu Lei nic juz wi?cej nie slychac. 
Czemu? Pewnie byl niewygodny dla 

Numer 07/96 



rtowej wfatfzy.,. i zostal wodsuni^ty'* 
Ido jakiegod kobmicznego lagru?! Lub 
Ml ^wybraf woinodd* na jednei i 
;0lemaryjsMch planet), teia, wozeSniej 
eden z bossow, w Powrocie Jedi 
valczyjuz jak zwykty zolntorz* Dziwne, 
zyz nie? A gtrtwnym szatem 

jol^czonych ail jest przedstawjciel 
:alemari,., Cslkiem jak w dkledzie 
VarszaWskim, Niepokdj budzi tez 
itwodd rozdowania wysokich rang w 
br?bte Rebelii: Solo jest generated 
no dobra, nalezy mu si? eod za pomoc 
i’zy ataku na pierwsz? Gwiazd? 

'fimierd... tylko czemu od ram 
ercMl?tl Lentlo - w uznaniu laktcbS 
nanewrrtw", ktdre to kiedyd dokonal 

\4 szybko awsnsuje,.. na generate. 
f;re znam stopnia Luketo... ale tez 
\ »wnie nie jest byte majorem. Takie 
szefowanio generatsmi na lewo i prawo 
l iwoduje hardzo szybk? inflecj? tej 

i rarzy (i nizszycti tez - kto oboe byt 
I ■ LKO pufkownikiem, skoro naokolo 
k Scimi generators i marszatkowie, czy B u admiratowie). Pfzypomina to 

jkladnie zebew? dzieci w wojsko lub 
:ie£ manonatkowe pariSEewka i 
,ia^y o n^dznei urganfeacji, 

flSmie wyszkdenia i wtoy fachowej 
Bprale rebefianttiw 

no Lando, jak i Hah to byli 
Wj&esfc?pcy, moze i zdolui ato na 

upot me jakie^ tam asy przestworzy 
imusze strategiil 

r ^ r WIAZDA SMIERCI I 
NIE TYLKO 

* lalezaioby rozstrzelac wszystkloh 
k striiktorrtw Imperium za ich wr?cz 
k msczne idiotyczne bl?dy. Po 

[pirrwsze krqzowniki Imperialne - co za 
tii art umieszcza mostek na 

LSowierzchni kadluba, framiast scbbwat 
9' 'am,! 

Stine nie mp^na go znjszczyd 
pr /pedkowym trafseriiem? Nie 
ws opmto0||j juz o taldm je|o 
bp ncerzenru, ze jedna jedyna 
i’eneliflncks msszyria, atakujqca 
ffk tod? kamikaze", bez probfemu ' 
niszczy gtowny aSrodek dowpdzenia (a 
pc o^tade przestrach dowSdztwa 
Niownika w tmperium Kontratakuje, 
Qdy wydawato im si?, ze Sokfil 
Millenium zamierza ich starenowati?] * 
Td jakby pencernik ba! si? ataku 
podrasowanego kajaka... 

* Jakiz to .geniusz” skonstruowal TIE 
figbtera? Te boczne tarcze w zaden 
sPos6b nie neutralizes traftort z 
pebelianckich laserdw, za to 
Znakomicie ograniczajq pole widzenia 
fnaturalnie o zadnych kamerach, 
transmitujqcych obraz do wn?trza 
tabiny, nikt nie pomyslat). Czemu - 
toirno ewidentnej przewagi 

tecimologicznej K-Wirtga - w catej 
tt^ylqgii TIE Fighter jest nsdnl 
standardowym my^liwoem Imperium? 
Ju zw czasie II wojny hlyskawicznie 

konstruowanQ nowe maszyny, gdy 
przaciwnik miat przewag? 
technologtozns bad Mnaszymi" 
poiazdarni [vide: Pantera i Tygrys [Sko 
odpowiedi na 1;34, odrzutowe Me- 
282 jako nrewanz*1 ze Mustangi i 
Mosquito itp.)- Ktofi zospel? Czy tez 
maze iepsze maszyny Btacfonawaiy 
sobie na granicy z Calamsti za^ do 
zdlawienie Rebetn uzyweno sprz?tu 

poprzednjel generacji? 

przypomina mi prdb? zatopienia 
otomowego lotniskowca przez 
ukrywaiqcych si? w dzungli 
paityzantdw, Natomiast zniszczenie 
Gwiazdy lezaki jak naibardziej w 
interesie, . Celamari* Ta atacja magla 

bowiem atakowa^ ich systemy i ^^ 
msmyt plenaty jedna po drugiej, 
odpiei'ajsc jednoozeSme szturm calej 
floty pot?znycb statkdw. Zatem zrobili 

to ■ r?kemi Rabeliantbw, 
Pogmtutowab zmyslu do interesdw! 

SZTURMOWCY 

* Kto konstruuje Gwiazrf? Smieixi tak, 
by jedsn szyb wentylacyjny prowadzit - 
w linii proste] z samej powierzchni do 
centrum Gwiaztly (czylj co najmniej 

kilkaset kllornetrbw non-stop! Ml. 
Kazdy kapral wier ze okopy kopie si? po 
to w tlzygzaki \ by ewenmalna fata 
uderzensowa w jego obi^bie nie mogle 
si? bezpp^redmo rozprzestrzenia^ a 
wygaszala si? na kolejnych zatomecb 
Kepral to wie - a masa impenalnych 
inzynierrtw nie? Zadnych bfokad po 
drodze czy ctioCby fu'at, pomieszczert 
dla skip kanserwatorskich? Nie 
wspominajqc o zatosnycb ^rodkach 
obrony przeciwlotmozef bliskiego 
zasi?gu, polu ocbronnym, przez ktrtre 
X-Wingl przeszly jak przez maslo i 
mikf’oskopijnej ilo^ci my^iwcdw ostony. 
Albo jej systemy komputerowe - zero 
zabezpieczert. standardowy R202 
wlamuje si? gdzm chce, Obi-Wan 
wytfjcza - ot( tak sobie - jaki£ pot?iny 
reaktor - zero atarmu itp, 
Dziwne, ze tak skonstriiowana 
Gwiazda chciala w ogrtle lata6^. Swojq 
drogq Gwiezda wyrainie nie byle 
przeznaczona do walk\i Rebeliq 
tchodby z tego powodu, zotoo jest 
powiedziane - nie byle przy|ptowan6 

na a tak malycb statkrtw. bmoycfi 
gtownq silq Rebelii). Co Ennsgo gdyby 
Rebelianci opanowali ite^ tam planet - 
ale o tym nie ma w filmie ani slows, 
Frzeciwrie. Rebelta kica sobie z 
planed m planet? jak ^cigany zaj^c, 
troplonfprze? Imperium. W drugiej 
cz?|ti Star Wars widad, ze mozna ich 
bez'problemu wykorzyd i kotejnago 
locum za pomoc? sil 
konwencjonalnycb - czyli 
masowego desantu i kosmosu. 
Po co wi?c budowano tak? ^ /. 
stacj? bojowq? Hm - moze do 
wojny i Celamari? To by nawet 
miato sens. Tak czy siak, atak 
na ni? Rebetiantom si? nie 
oplacat Cskutek gtrtwnie 
propagandowy, przy duzym ^ 
ryzyku ci?zkiej porazki i 
wytraceniu wi?kszodci posiadanego 
sprz?tu i ludzi). Sprowadzajqc to do 
ziemskich realirtw - atak na Gwiazd? 

* Kim tak naprawd? s? szCurmowcy1? 
To przeciez kotosie tacy sami jak Luke 
Skywalker, ktrtr^y nie zamierzali tkwld 
do Smierci w fermach i na planetach 
podobnych do Tetooina. Miell tego 
pecha, ze zemiest do Rebelii traftlE do 
imperialnego punktu werbutikowego 
Hoke zrBSit? tei przymierzst si? do 
Imperialnej Akademti, czyz nie?) i teraz 
s? ekstermiiiowani jak mucby - tylko 
dlatego. ze nie s? „nasi" Pami?tajcie 
o tym, patrz?c, jak rebelianci 
wystrzeliwui? ich dziesiptkami. Przy 
mmelszej dozie szc2?^cia Luke w biatoj 
zbroi mdglby odpierac rabeliancki atak 
na Gwiazd? Smierci - i komu by^cie 
lobicowali? 

* A propos. Po co szturmowcom 
zbroie? Zbroja jest po to* by chronid 
przez atakami wroga, prawda? No to 
powiedzcie - czy w czasie calej 
Gwiezdnej Sagi widzieti^cie choc raz 
sytuacj?, w ktdre zbroja szturmowca 
na co^ si? przydala? Otdz nie - kazdy 
celny fa innych praktycznie nie ma;-)) 
strzal i dowolnej broni (w tym 
r?cznycb biasterkdw. ktdre nie 

przebija j? bez problemu. To troch? 
tek, jakby wyposazyd zolnierzy w 
kamizelki kutoodporne... i gszet. Ta 
zbroja jest chyba tylko po to, byfimy 
nie widzieli twarzy zabijanycb 
szturmdwcdw (zwrddcie uwag?, ze 
imperialnt zolnlerze ntemal 
zawsze ^ 

PM^dni 

„Kukiel me powoduje wyrzutdw 
Bumiema - die Widiimy wyltrzywi^w 

J3PEW®b8rdZoW| 

■ '?■“ "w.^11 ireni! 

bUttierdw z kolejnej vmh Eftmm 
sBlfluke wystrzelat paru swoieh ' 
kunipluTatoone... 

• Nawiasem mdwiqc, szturmowcy to 
chyba nejprsze wojsko 

(wszecb)Swiata, W calej trylogii 
zanotowali trzy sutosy' opanowanie 
statku Lei, zabrtjstwo „zost?pczych 
rodzicdw'" Luke'a oraz zntszczerne 
pojazdu Jawrtw ttu Obi-wan zauwaza, 
ze strzaly s? zbyt celne jak na ludzi 

pustynnycbt co moze swiadczyd, ze 
szturmowcy jednak strzelflj? celnie..] 
Je$t to o tyle dziwne, ze w mnych 
sytuecjach pudluj? hamebnie nawet z 
najblizszej odlegloSci i dajq si? flrobto 
no szaro1' takiamu dwokows z 
prowincji. jakim byl Luke (no, nie ma 

co si? burzyfi ~ Luke ppchodzr i 
zapyziatej prowincji aapyzialej plane tki). 
Jego cafe kwoldikacje to polowame na 
wjelkie szciury \ toty ^migeczem. I taki 
osobnik bez problemu rozprawie si? i 
elitarnymi zolnterzami Imperium? Nie 
wspominajqc juz o Ewokacb, ktdrzy za 

pomocq ^redniowiBCznych metod 
pnkonujq wrogq armi?. Mam 
wrazenie, ze tu pnopagsndzi^ci 

zwyci?skiej Rebelii pa prostu 
oczemiajq tych dzielnych zolnierzyl 

R2D2 I C3PO 

* R2D2 - czy ten robot me jest 
czasem NAZBYT uniwersalny? 
Wyposazony w dziesiqtki narz?dzi, 
ga Sn eg ?, hoi owi zor do p rzekezy wani a 
inform acji, potrafi wlamad si? do 
systemu komputerowego w par? 

sekund albo - nie ruszfijqo si? z 
miejsce 



Na luzie 

- dokonac skomplikowanych napraw... 
Taka maszyna jest po prostu 

nieoplacalna do produkcji - lepiej 
skonstruowac kilka oddzielnych modeli, 
specjalizujqcych sis w danej czynnosci, 
niz takie J000 w 1”. To takjakby 
standardowo wyposazac samochody 

osobowe w snub§ - na wypadek 
powodzi albo gdyby trzeba byto 

sforsowac rzeks - i pralks 
automatycznq (bo jak sis kierowca 
uswini przy wymianie kota, to bsdzie 
jak znalazt). Smieszy mnie tez fakt, ze 
R2D2 porozumiewa sis za pomocs 
tych lppiskdw". Jest to niewygodne, 
zmusza bowiem do korzystania z 
posrednika, robota-tlumacza, czy 
komputerowego translatora. Skoro w 

pamisci C3P0 fatwo miesci sis pars 
milionow (!) roznych gwiezdnych 
narzeczy, to dziwnym wydaje sis fakt, 
ze R2D2 (ewidentnie wytwon ludzkiej 

technologii) nie potrafi mdwic „po 
ludzku1' zamiast popiskiwac - nie 
powinno to bye zadnym problemem dla 
konstruktorow, a inne rasy tak czy 
siak muszq korzystac z ttumaezy (lub 
implementowad w zakupionego nobota 
swdj jszyk, co powinno bye dziecinnie 
proste). I jeszcze jedna sprawa - 
zauwazeie, ze R2D2 ss 
wykorzystywane (w filmie) wylqcznie 
przez... pilotow rebelianckich maszyn 
(ktore majq nawet specjalne miejsce 
dla nich). I\la miejscu Impenium 
zakazalbym wise produkcji tego 
modelu, ztomowat wszystkie istniejqce 
egzemplarze i aresztowat wszystkich 
jego wtascicieli - bo jego posiadanie 
wyglqda w tym momencie na bardzo 
podejrzane... (pnzypomina mi sis 
doweip o Klossie, ktory rozmawiajqc 
przez telefon stwierdza lpgestapo mnie 
podsfuchuje, wise mowmy po polsku, 
by nie mogli nas zrozumiec'’). 

• C3PO - tez sis konstruktorzy nie 
popisali. Ten robot ma przeciez 
odsloniste ppbebechyJ’ na brzuchu 
(widac mu tarn rozmaite kable itp. gdy 

sis odpowiednio ustawi). Szansa 
uszkodzenia tak skonstruowanego 
robota jest wysoka, a jego 
konserwaeja sni sis pewnie 
wtascicielom po nocach... 

INNE WATPLIWOSCI 

• Final ataku na drugs Gwiazds 
Smierci. Natychmiast po jej 
zniszczeniu i smierci cesarza Imperium 
pada jak zdechta kawka. A co chocby z 
jej flotq (zapewnie zresztq niejednq), 
ktora w tym samym czasie dawala 
zdrowylomot flotylli Rebeliantow? 
Wszyscy tarn natychmiast umarli ze 
strachu? Smierc Imperatora i zaglada 
drugiej Gwiazdy mogta bye ciszkim 
ciosem dla Imperium - ale to nie byl 
nokaut, Amerykanie dostali po krzyzu 
w Pearl Harbour - ale wojns wygrali. 
Smierc Imperatora niczego nie 
zmienia, co najwyzej wsrod 
najwazniejszych bossow Imperium 
mogla wybuchnqc przepychanka o 

wtadzs - ale nie oznaczalo to zaglady 
Imperium (ZSRR istnial i po smierci 
Lenina i Stalina..,), ktore powinno 
nadal walczyc z Rebeliq. Ostatecznie 
skoro zbudowano (i to w krotkim 
czasie!) drugs Gwiazds, to czemu nie 
miafaby powstac trzecia, czwarta... 

• Jaki sens mialo zniszczenie Aldeeran 
w pierwszej czssci Star Wars? Dla 
mnie zadnego. Gorzej - bylo 

idiotyzmem, Ubyto pars miliardow 
podatnikow, a Imperium zniszczyfo 
przy okazji swoje bazy, magazyny, 

kadrs (bo na pewno na Aldeeran 
stacjonowal odpowiednio duzy 
garnizon, nie wspominajsc o 
administratorach, imperialnych 
urzsdnikach, uczonych, robotnikach 
itp). Nawet jesli wczesniej 
ewakuowano z niej PJswoich,J ludzi i 
sprzst (a trudno to zrobic 
niepostrzezenie i szybko), to 

zniszczono infrastrukturs: magazyny, 
schrony, fabryki, zapasy surowcow 

etc. Efakt propagandowy byl za$ 
wybitnie chybiony, To tak jakby 
Amerykanie zrzucfli bombs atGmowq 
na jakieS miasto w Zatoce Persfaej 
(niekomeezme w Irekul). po to. by 
wystraszyd Saddama... W efekeie 
Imperials mogs tylko zyskad nienavwdc 
ludzi i ..nieziemedw" do siebie i 
znaeznie zasilid liezbs RebeEiantbw 
(lepiej przeciez przystqpid do Rebelit 
niz dad sis ..zaciukat" bez zadnego 
powodu). 

• Miecz dwietlny (i Jedi) - wprawdne 
w rskach mistpzdw Jedi jest to groina 
bron, ale w konfrontaqi i zolnier^ami I 
uzbrojonymi w karabiny laserowe, 
majsce przeciez zdeoydowanie wwbzy 
zasisg, jest bronig archaiczng i 
meskuteeznq, Wiem, wiem, mistrz s 
Jedi poradzi sable - odbffljgo premier^ 
na wroga, paraiizuigc wots zolnierzy 
itp. Ale jak wyobrazacie sobie np. 
walks pomisdzy powiedzmy dywizjg 
szturmowcdw tjakied 20.000 ludzi + 
masa sprzetu, artyferii. itp.) a 
mistrzami Jedi? Tych mistrzdw 
powinny byd setki, jedli nie tysiq'ce, zb£ 
wyszkolenie jednego mistrza Jedi Ens 
miejsce poleglego) trwa na pewno 
dluzej niz szybkje przeszkoleme 
nastspnych 20.000 rekrutdw. IA nie 
kazdy chstny mdgl byd Jedi. wise ich 
liczebnosc nie byla zapewne zbyt duza, 
a straty trudne do uzupelnienia), 

Ponadto walki toczs sis przeciez nie 
tylko na powierzchni planet. Jak 

uzbrojony w miecz Jedi, leescy 
statkiem kosmieznym, pokona 

atakujscego go TIE-Fightera? Mocs? 
To czemu Vader nie uzywat Mocy, by 
zniszczyc pars nsdznych X-Wingow 
przy ataku na Gwiazds Smierci, tylko 
prut do nich z dzialek swego mysliwea? 
Cos mi sis tarn Moc nie sprawdza... A 
przeciez nie kazdy Jedi byl mistrzem, 
wise ich mozliwosci bojowe byly 
odpowiednio mniejsze. Jakzatem 
rycerze przez tysisce lat bronili 
Republiki? (Dobrze choc, ze 
powiedziane jest, iz ts wojns przegrali 
i zostali niemal doszczstnie wytspieni). 

• Ludzie pustynni. Kim ss? To jakies 
koczownicze plemis, zyjsce na dose 
niskim poziomie technologicznym. Skgd 
sis wzisli na Tatooine? Przywsdrowali 
z kosmosu, po czym ochoczo zamienili 
swoje kosmiezne statki na banthy i 
cofnsli sis w rozwoju do epoki lasera 
gtadzonego? FImmm, moim zdaniem sg 
to pierwotni mieszkancy Tatooine, 
zepchnisci przez kolonizatorow (ludzi) 
na peryferia swego dawnego 
terytorium - dokladnie jak obecnie 
Indianie w Ameryce (ten schemat: 
samotna farma pioniera, ktory obawia 
sis ataku Indian - czyz nie inaezej jest z 
wujem Luke'a?). Zatem ta ultra- 

demokratyezna Republika me jest a 
tak bardzo. dwiQGs - sftottJ pozwala a 
kolonizaejs lamieszkalych planet i t n 
samym ekstermlnacjs rdzennycb 
mifcszkartedw (bo Tatooine (iiewgtpi ^ 
skolqnizowano jeszcze za czasdw 
Republiki). No chyba, ze ta domok*- ^ 
jest tylko dlo ^samycb swoich",,. 

* Gtfzie Luke nauezyl sis pilotovuaC 
Winga? W pierwsHel czsSci. zaraz j) 
dotarclu do bazy Reb&lfentdw siads a 

jego steromi i radii sobie inekomtcif 
Diiwne, prawda? DM pilot4w 

my^liwcdw sikol) $i$ latami, s pnee ?j 
X'-Wing tak be? ma do F*16. jak 
szybowiec do promu kosmieznego... 

• I jesicze jedna ciekawostka: 
pamistacie is scans, 0dy w pierwsh \ 

cz^ci SW BM\ Millenium zostal 
Scfiigmsty na Gwrazds Smierci? Chonzi 
o epizod, gdy ne jego pokteri weszli 
techntcyz aparatur*^, a po chwili 

.jeden i rich" zawolal do triymajqcv h 

warts szturmowcdw Mi mozecie ^ 
nam pomdc?”. Siturmowcy weszli do 
Sokota, rozleglo si? kilka strzalbw. 
po cbwill Han i Lak^vyszli przebrani 
ich zbroja. Pytame^fldzie zostali 
trafieni ci szturmo(|py* skoro ich I |y 
zbroje me noszq pofcem zadnych flj 
5iaddw wa)ki. trafiama przez laser^, ^ 
czy pissci Chewbaccy? 

Wszystkie te w^tp1iwb§ci (plus wisfe " 
poministych z braku mtejsca) nie 
spisalem dlatego, by przekonatf Was, ieM 
Star Wars to film naiwny, niespojny i 
pelen blsdow itp. Kocham Star Wars - 
ale ..kochac" nie oznaeza dla mnie 
..bezkrytyeznie wielbid". Ponadto | J 
chcialem niniejszym sprostowafi niece ™ 
klamstw rebelianckiej propagandy, 
ktdre wiskszofid fanbw Star Wars w 
swej naiwno^ci traktuje jako 
obiektywnq informaejs- Ani Imperftim 
nie bylo tak czarne jak rrifiyvi, ani 
Rebelia taka bielutka i ni#lnna, a SwiatJ 
SW nie byl tak beztroski i baikowy. [ok * 
mogloby sfs wydawafi - trzebe tylko 
spojrzed na to z qdpowiedniego punktu 
widzenia. Zresztq diipki temu jest 
(moim zdaniem! duzo realniejszy i 
blizszy zyciu - mimo, iz wnioski, do 
ktorych doszedlem, mogq zszokowafi co 
niektdrch fanow SW. A co Wy na to? 
Zapraszam do dyskusji! Najciekawsze 
opinie postaram sis zamiescid w CDA 
(w gazecie lub na CD) - a maze wykluje 
sis1 te90 staly kqcik dla fanow 
Gwiezdnej Sagi? To juz zalezy tylko od 
Was... 

Ps. W ewentualnej dyskusji 
uwzglsdniam jedynie argumenty 
odwoluj^ce sis do filmow z serii Star 
Wars. Dla mnie liezy sis bowiem tylko 
to, co opowiedziat nam George Lucas. 

m 
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Bzy zasianawiaNscie si? kiesiys, jak ii&ila wygladaly ypy kon/iiterawe zb 
jdinie-to made ottazjy to sprawdzid; 

Genial HORSES, czyli Qn z cyber - K1ELC 

si?? 
ohdarzona jest RAI7( 

napotkanych 

DVD-Action nr 4 [2131/2015 Jak kazdy wie: mamy rok 
2015, a wi?c 
powspominajmy troch?. 
Pami?ta ktos cos takiego jak 
Trinity II? Sw. pami?ci Id 
software, ktore 

wyprodukowato to dzieto, 
zapoczqtkowato nowy trend w grach - 
100-procentowq interaktywnosc 
gracza z wykreowanym swiatem. Pod 
vvzgl?dem grafiki produkt ten 
prezentowat si? swietnie, oczywiscie 
jak na tamte czasy./Co ciekawe, za 
komputer, na ktorym mozna byfo Til 

uruchomic, mozna bylo kupic 
samochod [wtedy byty ( 
popularne)!!! A i 

pokolenie, wie 
chciafo zagracty najnowjjj^gry, 
trzeba bylo co 2 miesii 
upgrade'owac sprzqtlTCOZ, czasy si? 
zmienity (na szcz^qpJ i rynek si? 
zmienit. Teraz nitffenam osoby, ktora by 
nie miala w domjkomputera z co 
najmniej lOOQwabajtowq 
awartQsciq Raifcu. 

Ten wst?p byt plto, zeby£cie si? 
przygatowali n^fijlepsze - now? gr? 

ze stajni (stars rgwarawe okreSlenie 
firmy) Genial Horses!!! Zaslyn?li oni 
mi?dzy innymi ze wspanialej, wielkiej 

THE LAIR, tak wi?c nie sq oni 
poczqtkujqcy w tej branzy. Gdy 

dostatem pudto z AoYOU, po 
plecach przelecial mi dreszcz - 

spojrzatem na wymagania 
sprz?towe: XTENDIUM III, 

2.000.000 MHz, 999 Gb 

RAM, 4000 

sklasyfiki 

- po pro! 
to jest 
symulatgr 

cztowieka 
Chodzimy ijbie 

po obszarzte?.Eurppy 
(niestety ZajDraklo 

miejsca na'gsnerowamyCBlegb 

swiata... atewk#d(GmaJ)yA'data- 

disk!) i robimy to, o czym 
normalnyrrvzyciu bysmy si? 

osmielili mj Slec, np. zalatwienie sobie 
broni - nati ralnie jesli wykryje to 

policja, to i bstajemy dozywocie (w 
latach dzie /i?tfdziesiqtych XX wieku 
posiadania aroni bylo na porzqdku 

dziennym w symetrali 

Akcj? obs sbwujemy z pierwszej osoby, 

choc jest rhozliwo^ wlqczenia 
inteligent (ej kamery (cos takiego jak 

w starertlfrn TR IV - Lara's 
Apocalypse). Na uwag? zasluguje 

megadokl idna odwzorowanie kazdego 

mm kwedfiBtowego powierzchni - 
wszystko si? 

zgadza 

(uzyto w 
tym celu 
jkanowania 

ago) 

niuiiivvc, uu \jfiy 

ie grze jeslto moi 

rabajtflwjfl!!) na ^ 
•ardzielu dak kipwJyg- 

azywalo si? potfelko, 
gBzie byly 
wszystkie dane 
z kgmpa!) i 80- 
krotnego,.^ 
nap 

<d 

do kipsku, sby 
dokypit C2?$ci i 

i wrjSzcie zegra6. 
tns^lacja nie 

n$tr?czala prohlemdw. 
no § co si? dztwid - Bill G. 

Jlr. to nie ojciec * jego 
Mirror'2013 (*) jest 
pod tym wzgl?dem 
niezawodny. 

\ 

(edynie v 
wymydH 
Bofiota 
Idziwni 

dusza zap 

pomocq i 
dost?pny 

wybreleij 
:h Srodkdw lokomocji. ja 

Queela - ach ta pr?dkodd. 
Z ciekavfci odwiedzjlern mdj_ 

uluhion'y aaTdn gtefT aleTawio^l 
- gry by \ inne. O^ywiSraTfnozna ’ 
bylo sob i zegwCf§OfcW»oni np. 

mordobii: a byl mniej jak w 

zatosnyri l/F VI - czyli tylko 

polygon* wnakazd? posted. 

Gala gra dziata w 2 rozdzielczo^ciach: 
12QG§ |o\2>ODO.obti pikallt***) i 
1024\?f8 pikseli fnaprawd? dobry 
zart twifcdw - uruchomcie. b 

dowiecifai?, jak kiedyg wyglqtfety 
gryli, kfjzda posted skteda si? 110 

(przypomnijmy 

99.000.000 polygon6W) j 

^ Kazda z 
f°k. miliarda) 

'YOU nie ma misji. 
esz. 

SU^Tfiwniez wlqczyc 
f?fizjologicznych 

potrzeb. Grac mozen]y 
dvya_ 

Ttohietq,* 

ch mated standariawo _ 
— 

m 

. W 
^powl^ni: mozrB 

(gdyby w rzeczi 

ladrozowac w czasie 
isto£ci bylo to 

mozliwe, toJ)yifi"zapobiegl zrzuceniu 
osj? w 2003... - w 

mozliwe!), Co ciekawe 
(ale nie dftvne), zmiany dokonane w 
przeszlo^lwpiywajq na przyszlosc, 
tj. jesli unfltojemy Billa Gatesa przed 
zamacherl idesperowanych 
studentblf, to w przyszlosci kazdy 

komputepw naszej grze b?dzie mial 
Windows,^05!!! - niezbyt mila 

perspektywa, poniewaz w tym 
momencie szybkosc gry spada o if 

97%, a jej szansa zawieszeojg si? n 

wzrasta o 86%, a pona^wszystle 

nazwy ulic nie mog^ zaczyppd si? od 
litery F (licho wie czem^Jak podajq 
autorzy, aby odkryj&iffiz^tkie 
sekrety gs'y, potfo^ct - w 

kodzie pr o'grffniu^6^a r jbs t 
sztuczna inteligehG^i»msQwym 

generatorem dziej6jw:’posteci i 

im jeszcze, 

fia programu 

\r^m 
to 

straty szybko^ci 
upgrade nowych 

z nowymi 

f?cej niz kilkaset 

gra jest 
wad i nigdy 

w 

- Po zflkechu syn' Gatesa nie __ 

ol 
Symetrali 

cybernetycz 

im. 

r„ wi?zieniem, polegad 

t, uujqczenin Ciata od duszy, 

Vrfjie rnogla podrdzowad po 

.SnUywi®Wcn8rtWp,yW“ 
m jednostko nnst?pczym 

ktdra I 
Swiecia 

ded^aen^v^ygodnyefekt. 

«» mL rod.aj sztucznei 

inteligXl(na^wd?inte"9ene| 
ktdra m**1'*- ze. (l) . , 

*,8j 

i * 



KROLESTWO CHAOSU 94 

laH Mistrza Gnr 
Czasami podczas sesji WIG potrzebuje 

czegos, atiy trocliQ nzeiunt inczy, 
zwpocic ich uwagy iialo, co sip dzieje. 

Niestety bardzo czgsto uzywa meloily 

lopalologicznej, mowipc up. "no i wiilzicie 

dziesigc vuielhlch li’oli z rownie wielkiini 

karabinami, a do lego w cigzkich 

pancerzach". Ja, obsei'wnjgcniejering 

sesjp, zaowazylem killia pzeczy, litore 

dzialaja chyha rownie skotecznie, a s? 

mole] "brotaloe". Prowadzqc moje gry, 

staram sip korzyslac z wszyslklego lego, 

o czym totaj oapiszq i mam nadziejg, ze 

warn lez cod sip przyda. 
Dyziu 

QADZETY Jednq z najprostszych metod 
zwrocenia uwagi gnaczy jest 
wr?czenie im jakiegos 
gadzetu. Najcz?sciej 
zaciekawi ich to, wywota 

setki pytaii, z ktonych cz?sc moze bye 
bandzo istotna dla gry. Gadzety 
mozesz wykonac samemu, wi?c sq one 
jednym z tanszyeh sposobow 
uatrakcyjnienia rozgrywki. Poza tym 
juz po zakonezeniu sesji graeze nadal 
majq namacalny kontakt ze swiatem 
gry, a to si? chyba liezy. 

Przyktadowo podezas prowadzonej 
przeze mnie jakis czas temu sesji, 
zadaniem graezy byto odnalezienie 
prototypu nowej broni. Aby poczuii si? 
oni bardziej zaangazowani w gr?, 
przed sesjq wyprodukowatem za 
pomocq moich niezbyt zr?cznych 
rqczek imitacj? naboju. Podezas sesji, 
przeszukujqc jeden z podejrzanych 
lokali, "zawodnicy" znalezli w nim 
wtasnie ten naboj. Jako, ze jest wsrod 
nich kilku militarystow, od razu 
stwierdzili, ze nie przypomina im to 
niczego istniejqcego naprawd?. No i 
nie mylili si? - powiedziatem im, ze ich 

postacie rowniez nigdy czegoS takiego 
nie widziafy. 

Wracajqc do RL (real life - prawdziwe 
zycie, w odroznieniu od gry], naboj 
wykonany byl z plastikowej rurki (z 
dlugopisu) ze srubkq zamocowanq na 
jednym koncu i gniazdkiem 

sluchawkowym w 
drugim. Wszyscy graeze 
zebrali si? wkofo tego 
jednego, ktory znalazi 
naboj i jak mate dzieci 
oglqdali swoje 
znalezisko. Potem 
zacz?ty si? pytania i to 

nie tylko dotyczqce 
samego naboju, ale 
takze innych elementow 
sesji - po prostu naboj 
byt jakby impulsem, 
ktory podkr?cit ich 
mozgi na wysokie obroty. 

Podezas calej swojej “kariery" 
mistrza gry w SR widziatem wiete 
rekwizytow i musz? Warn 
powiedziec, ze wi?kszosc z nich byla 
po prostu beznadziejnie prosta. 
Stare krysztalowe wazony udawaty 

nowe focusy, M&M'sy “robily" za 
narkotyki, stara ptyta glowna byla 
bardzo waznym eiementem 
prototypu czotgu. Przyktady mozna 
by mnozyc, a jedynym ograniczeniem 
jest tu wyobraznia, ktorej komu jak 
komu, ale Warn chyba nie brak? 

Oczywiscie graeze rowniez mogq 
uzywac rekwizytow. Np. jeden z 
moich graezy grajqcy orkiem na 
kazdq sesj? przyehodzit z wielkim 
rzeznickim nozem i dtubal nim w 
z?bach. Wyglqdato to komieznie, ale 
tak tez chyba byto w swiecie gry - i 
o to chodzilo, graez utozsamil si? ze 
swojq postaciq. Zresztq ten przyktad 
jest troch? ekstremalny, ale nicriie 
stoi na przeszkodzie, zeby graeze 
nosili np. kapelusze, ciemne okulary, 
pistolety itp. Sam kiedys malo nie 
spadlem ze stolka, gdy w grze 
kldcitem si? z jednym z graezy, a ten 
btyskawieznym ruchem wyciqgnql 
pistolet z kabury pod pachq i 
przystawif mi go do glowy - 
oczywiscie dyskusj? w grze rdwniez 
wygral, bo moja strona nie miata 
argumentow sitowych :). 

OBRAZKI 

Ktos powiedzial, ze jeden obraz to 
jak tysiqc stow, wi?c czemu MG ma 
nie zasypywac graezy obrazkami? 
Mogq si? one pojawiac praktyeznie 
wsz?dzie - czy to na kartach graezy, 
czy NPC'ow - po prostu 
gdziekolwiek. Nie ma rowniez 

problemu ze znalezieniem czegos 
ciekawego - wystarezy przerzucac 

wszystkie gazety i wycinatf z nich co 
nam si? podoba Mozna rdwniei w ...»..I 
tym celu uiyfi komputera ■ ja np. ^ iszeby si?^gdsunqc - a jak by si? to 
zrobitem kiedyS obrezek orke 

grajqcego m gitarze, Cala operaeja 
byta bajeoznie prosta.* zdjgcie 
czlowieka grajqcego na gitarze, 

obrazek orka, maty retusi \ i gtowy * 
obrazek jak si? patrzy. 

Bardzo dobrymirfldlem obrazkowjest 

tez Internet ti prasa komputerowa}, 
bo mozna tam zrialBit naprawd? 
ciekawe rzeezy, dzipki ktfirym mozna 

np. decker owi pokazac wyglqd 
zwiedzanego przez niego obsiaru 
matrycy. Totaj, podobnie jak w 
wypadku rekwizytdw, ograniczeniem 

jest tylko wyobraznia. A jesli kto£ 
dysponuje jako takim talsntem, moza 
sam tworzyb dokfadnie to. co mu jest 
pptrzebne ~ a to juz maksymalny 
odlot 

UZYWAJ 
ZMYStQW 
GRACZY 

Bardzo cz?sto podezas gier MG 
odwoluje si? tylko do dwdeh zmystdw 
postaci - wzroku i sluclui Niby nie w 
tym zlego, ale bardzo rcadkb w 
opisach przedstawianych pnez MG 
znajdujq si? rzeezy malo istotne dla 
graeza, a przeciez wazne dla samego 
nastroju. Ci?zko jednak by byto MG 
podezas burzy co chwil? mowid 
"siyszycie granot" - zresztq taki opts 

nigdy file zastppi odglosu gnzmotu. a 
uzyskanie takowego z komputera czy 
nagranie go na tasm? raezej nie jest 
problemem, a niesamowicie podnosi 
atmosfer? na sesji. Podobnie jest z 
muzykq, ale to osobny rozdziat i do 
tego opisany juz do£d obszernie na 

lamach Krolestwa Chaosu. Poza tym 
jesli chodzi o opisy, to nalezy 

pami?tac, zeby przedstawiac graezom 
duzo wi?cej niz tylko to, o co si? 
pytajq. Np. graez czekajqcy w metrze 
na pociqg moze nawet niechcqcy 

ustyszec czyjqs konwersacj?. Nie musi 
bye ona istotna dla rozgrywki, ale 
zawsze jest to jakas rozrywka dla 
graeza - oderwanie si? od mrocznej 

rzeczywistosci poscigow, strzelanin i 
innej tego typu zabawy. MG musi 
jednak pami?tac o tym, ze nie moze 
takich dodatkowych opisow 
wprowadzac sporadyeznie, bo graezo 
mogq nabawid si? paranoi, Ja np. 
grajqc kiedys w Mutant Chronicles 
uslyszalem od MG po raz pierwszy, ze 
z gl?bi tunelu slychac zblizajqcy si? 
pociqg metra. Stwierdzilem, ze 
poniewaz mowi mi to po raz pierwszy, 
musi w .tym cos bye i odsunqlem si? 

od kravy?dzi peronu - i to uratowalo 
mPzycie. Tymczasem gdyby za kazdyin 
razem w metrze mowi! mi on cos 

takiego, ,w zyciu bym nie pomyslal, 

skortczylo, wol? nie mydlec, bo bardzo 

Bardzo istotne sq rdwniez zapachy. 
Przyppminaj graezom o tym co czujq 
staraj si?, zeby niektbre i zapachow 
slaty si? charakterystyczne. Moi 
graoze np. poznajq swojego 
najwt?kszego wroga po tym. ze uzywa 
bardzo. eharakterystycznych perfum. 

Tyte tylko, ze nigdy go jeszcze nie 
widzieli - ale jak zobaezq, to na pewn 
nie pomylq i kim^ innym. Poza tym 
opisy zapaehbw powirmy byd 
adekwatoe do samego doznania. Nie 
mozna smrodu karialu opisywad tak \i &1 
zapachu sypialni wytwornej damy 
Inazwsjmy to tak;)), 

Eszcze jednym zmyslem. o ktdrym 
praktyeznie nlkt nie pami?ta jest 
dotyk. Podobnie jak w wypadku 
wszystkich innych, nie mozna tu 
czekac na pytania graeza, tylko 
samemu mowjdfmu o tym, co czujq 
jego palce, skdra itp. Ciekawe np. czy 
graez nadal b?dziez takim zapatem 
wcinal sojoburgeny, gdy kiedys 

I opiszesz mu, jak to cudo smakuje, jak 
pachnie [ jakie jest mile w dotyku, 

prawdzie tokie dzialanie MG m 
padku sojdburgera, czyli rzeezy 

P||jiiezbyt istotnej dla samej rozrywki] 
nie pociqga za sob? zadnych wi?kszyct 
skutkdw, ale ne pewno pozwala 
graezom lepiej wczud si? w £wiat gry, 

Dlatego starajeie si? uzywac wszelkich 
mozliwych metod, aby uzmyslowic 
graezom, co widzq, slyszq i czujq ich 
postaci, bo to na pewno podniesie 
poziom vwaszych sesji. m 

Numer 07/98 
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g pozycji juniora 
fld jakiayos czssti w piliklii Spoilnwisltij yraczy RPC ilosc islolny stat si? problem 

mlodych i tiardzo mlodyeh "lawodniHow", a seislej - kweslia, czy przy left 

iiitiiajeinasciacli powinni oni n\mmi sip tym palunkioni pier. Mil ion obecny 

istatnin nawel iia lunch jodynego ogalnopnlskicgo "MmgD" plans • Magii I 

liecza • jest e lyle islolny, ze mmi wlailcy Krdlcstwa CIibosu peslanawlli odilac w 

loj sprawii) swoj pies, m\mm ze ikorrtja mam ku ism isiame podsiawy. 

Lord Y 

imo iz sam raczej 
nie zaliczam si? do 
atakowanej grupy 
wiekowej (fajnie bye 
pi?tnastolatkiem, 

ale Wy, 
pi?tnastoletni czytelnicy, docenicie to 
zapewne dopiero majqc lat 
dwadziescia kilka], to po pierwsze 
zalieza si? do niej moja siostra, a po 
bougie - w tymze wieku jest tez jeden 
i autorow piszqcych od czasu do 
czasu do Krolestwa Chaosu [choc nie 
cliodzi tu o Yasia ani o mnie, niestety 
;-i a poza tym mfodym graezom 
pi'zyda si? gtos obrony ze strony 
kogos starszego, gdyz jak zauwazylem, 
do tej pory broniq si? oni sami, od 
starszyeh otrzymujqc jedynie po 
k; zyzu. (Cz?sto niewybredne slowo 
“nowniarz” jest na porzqdku 

dziennym, a o innych z raeji dobrego 
w|Ghowania nie wspomn?.] 

Potistawowy i wfasciwie jedyny zarzut, 
na podstawie ktorego budowane sq 
wszystkie pozostale jest po cz?dci 

skiBzny. O.toz wi?kszosc sesji 
PBQwadzonych" przez 12, 14-latkow 
sp ;>wadza gr? do rzezni, gdzie 
jecivnymi liczqcymi si? wspoiezynnikami 
se ogbipfelpojete - odpowiedniki 
ist’ i^atWjjjazdym systemic! "hit 
Po!ntsiJfiiiiBcaeklstr e n g h t", a sama 

9ra polega na kolekcjonowaniu PD 
naliczanychrsktajpulatnie za kazdego 
zar'fni?tego (goblin* karezmarz czy 
Prv godnie spotkany wiesniak - nie 

to tutaj bardzo istotne] 
vwigB dafeki jestem od 
zeczenia tezid, ie-wypaeza to ide? 

|&G. Jednak pczyjrzyjmy si? zjawisku 
do * 

oczqfcfek si?gnijmypami?ciq kilka 
*$tecz.. Starsza generaeja graezy 

*V Wane bylB na tekturze ksiqzek 
ewentuafnie poznawala RPG 

^poiretinio - stykajqc si? z nim po 

raz pierwszy. Kolejne, miode pokolenie 
miafo juz komputery i elektroniezne 
wersje “rolplejow", ktore ide? 
"killfactora" propagowafy zamiast 
negowac [wystarezy wspomniec o 
takich pomytkach jak reklamowanie 
Legacy of Kain siowami "epickie RPG", 
a to tylko jeden z przykladow). Ja tez, 

lektur? 
ksiqzek 
typu 

"Mgly 
Avalonu" 

czy 
"Ostatni 
jednorozec" 
Cz?sciej 
byi to 
Conan i 
tym 
podobne 
"dzieta" literatury (wybaezeie 
okreslenie, ale idealnie jej odpowiada) 
"Miecza i prqcia1'. 

ale znajqc wczesniej idee bardziej 
szczytne, mogtem spojrzec na to z 
dystansu. Przy tym ze wzgl?du na 
"tani i powszechny" dost?p do 
Internetu w Polsce zwykle dopiero 
studenci majq dojscie do 
najszlachetniejszej dziedziny 
komputerowego RPG - MUDow. Roza 
tym przeciez "Wielcy przedwieezni" 
rowniez nie sq bez winy. Zajrzyjcie do 
swoich biblioteczek sprzed kilku lat, 
kiedy RPG w naszym kraju dopiero si? , 
pojawialo (dla szerszej rzeszy 
zainteresowanych - nie chodzi mi tu o 
poczqtki klubdw i systemy z 

powielaczy]. Peretki tarn odnalezione 
przypomnq Warn, ze Ml factor byJ 
wtedy ulubionq forma scenario sza 
(chyba wszyscy parrifpajq 
"Demonicznq hordMHnrie - rdwnie 
“pi?kne" ciekawostki). Poza tym same 
lektury - chyba malo kto w wieku 12 

lat zetknqt si? z fantasy poprzez 

Kolejny aspekt problemsznowu odbtja 
si? w kierunku “Wielkich 

przedwiecznych". Czyitq nie Wy po 
cz?sci wykreowaliscie 'jj| 
sfrustrowanych, mordiJjqcych si? 

nawzajem (w grze oczywiscie) 
mafolatdw? Wyrpk zests! wydany 
wczesniej niz pojawity si? jakiekolwiek 
jego przyezyny, pierwsze byto bowiem 
zaloienie, ze "gowmarz grac nie 
potrafi", co dopiero pozniej starano 

g^Howodnic. Mtodzi, odrzuceni na 
,mb|y'wspomnianego zalozenia, nie 
majqc mozliwosci poznania RPG dzi?ki 

pomocy i przewodnictwu 
daiwrndczonego graeza, sit? rzeezy 

zmuszeni bylt do uezenia si? samemu. 
Skutki sq znane. A przeciez mozna 
inaezej. Przyklad mam w domu, | 

Znesztq generalnie najlepiej jest, by 
grup? mlodych graezy wprowadzif w 

swiat RPG ich rowiesnik “wyszkolony" 
z^kolei przez np. starszego brata. I 

Majqc lat 14, moja siostra 
blyskawicznie przyswaja tak RPG 
fabularne, jak i karcianki (np. C-23, 
MTG, AniMayhemkczy systemy 
bitewne (WFB), po czym przenosi te 
zainteresowania na swoich kolegow i 
kolezanki. Odpowiedniej lektury tez nie 
znajduje si? w tym wieku samemu - 
powinien polecic jq ktos starszy. 
Wyzej wymieniona nigdy nie 
przeczytafa zadnego z Conandw^^ 

innnych Ksindw, a kiesyke fantasy 
(Tolkien, Edings, Sapkowski ltd.] zna 
dobrze, jak tez zresztq ogblnievW- 

nadajqcq si? do RPGowej praktyki 

, literature pi?knq (np. Bulhakow), 
Wystarezy dubry przyklad. Zresztq 
ogolnie uwazam ten problem ze 

sztucznie rozdmuchany. Przeci^ 
kiedys kazdy z nas rozetjfal takf^esj? 
(z gory zaznaezam, ze hie uwierz? w 

Iiadne ohiudne zaprzeczenib], (zwykle 
na g^zstku "kariegy^Po jakims 
czasie graeze dochoo^yo^iiosku, ze 

taka zabawa staje si? nudna. ■ -. 
Nast?pnie cz?sc po prostu rezygnuje z 
RPG, a reszta zaezyna rozgrywac 
przygody bardziej wyrafinowane, 
ciekawsze itd. Taka"}esrnatura!na kolej 

rzeezy. Zresztq choc niektorym to 
zostaje, to wcale nie "malolatojj 
Osobiscie znam druzyn? w 
ktorej nikt nie ma mniqj|niz a w 
dalszym ciqgu rozgrywajq wylbnzme 

rzeznie. Wiek nie gratutroli f liezySl^ 
osobowosc graezy. I '||tv pozytywnym 

akcentem przyjdzie ml zakonezye 

powyzsze rozwezamBi jqko ?e M,: ona 
mi ucieka fspokojnie - dwie sti onyt0 
tylko chwilowe zaktisy Nnczelnego - 

odbijemy je juz w sierpn^' 
powrocid w petnej trzys^rani 

chwale). 

PS. Pozdrowienia 

juniorow z druzyny 

tylko. 

m ws^yst kich 

f mojej SLOStrv i nie 
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dziatem Lara Croft! 
naprawd? cos dla znawcow tematu i 

amatorow ..wazek". Jest tego stuffu, 
ktory przytargalismy dla Was w 

walizkach, taka ilosc, ze nie sposob 
wymienic wszystkich, nawet tych 
najwazniejszych gier. Ale sami 
zobaczycie w nast?pnych numerach 
CD-Action - b^dzie ciekawie. 

Wydaje si? Warn, ze 
wynikiem b?dzie 

Prince Of Persia 
II? A wtasnie, ze 
nief Prince of 

fe Persia 3D! 

<< 

S3 tattle momenty w zyciu postaci 1 giet1, ze aie wylpzpuj? joz dluzej zamknigte w 

ciasnych pamaoh monilopdw, Wychodza wledy na zewnalpz komputepdw i spaceiia 

sole w najlepsze. Rliektope z nich swolnti paskadnymi pyskami sieja poslracii i graze, 

inne znowu ksztallami budza zachwyl przectioiinidw, ktorzy slaja z szeroko 

rozttziawionyml g&iiaini i nie moga nawet na chwile adepwad oS nich oczu. Zaiozi sit, 

ze nie chcielibyscie stanac oko w oke z zywym Zergiem ze Slarcralta alho nalknac si? 

na Aliena gdzied w ciemnym korytarzu... Co powiecie jednak na spotkanle na zywo 1 

Lars fipali? Juz widz?r jak aczy Warn htyszczq (ppzynajmniej tej m?skie] czgsci 

czytoliiikdw) i slina cieknie po Mzie! 
Zbyszek Ba&ski & Andrzej sitek 

m ^ tos mo.ze spytac: „ A 
I kiedyz to i gdzie mozna 

nacieszyc oko takq zywq 

Larq?” No coz, nie mam 
i'|| niestety pocieszajqcych 
B ^ wiedci - trzeba by 

pojechac na drugi koniec swiata. Na 
przyklad do Atlanty. 

W Atlancie raz do roku dziejq si? 
elektroniczne cuda na kiju. Electronic 
Entertainment Expo czyli E3 (dla 
niewtajemniczonych - Targi Rozrywki 
Elektronicznej) przyciqgajq 
spragnionych sensacji dziennikarzy z 
catego swiata. To tarn, w miescie 
ostatnich Igrzysk Olimpijskich, 

prezentuje si? „to co nowe i to, co ma 
bye dalej" w grach komputerowych. A 
co jest nowe w tym roku i co b?dzie 
dalej? Az trudno uwierzyd, ale z 
drugiej strony mozna si? byto tego 
domyslid. Kolejny raz producenci 
niemal jednomyslnie postanowili pdjsd 
za ciosem, ktdry przynidsl im sukces 
juz wczesniej. Prawie kazde udana gre 
doczekala si? sequela Iniektdre 
nawet kolejnegozrz?du). 

Regula jest 
proste: 

do znanej gry dodajemy 1 i jaki wynik 
otrzymujemy? Ano sprawdzmy. 
Turok + 1 = Turok II, Dungeon 
Keeper 4- 1 = Dungeon Keeper II, 
Settlers IIB- 1 = Settlers III, Tomb 
Raider II + 1 = Tomb Raider III, 
Heavy Gear + 1 = Heavy Gear 
Need for Speed II + 1 = ... Mozna 
tak jeszcze sporq chwil?, ale 
niestety regula matematyezna tu si? 
zatemuje. Bo co powiecie na takie 

dziatanie: Prince Of Persia + 1? 

Trzeba si? bylo uezye matematyki, 
zamiast czytac pod lawk? CD-Action... 
Zostawmy jednak wzory algebraiczne i 
inne rachunki sumienia. Powiem Warn 
jeszcze 0 paru bardzo interesujqcych 
grach, ktore co prawda nie majq 
numerow w tytufach (jeszcze nie], ale 
na pewno narobiq zamieszania na 
listach przebojow i rozgrzejq Wasze 
nap?dy do czerwonosci. 

Targi pokazaty, ze tuz za liniq 
horyzontu czajq si? potencjalne hity, 
Sid Meier niebawem skonezy Alph? 

Centauri, 
Interplay jest 
juz prawie 
gotow do 
wydania gry 
Baldur’s Gate, 
w Gremlinie 
zacz?to 
swi?towac 
przyszle 
sukcesy giery 
Buggy a do 

tego lotem 
koszqcym 
zbliza si? do 

nas symulator smiglowca z firmy 
Empire 
Interactive 
a na imi? 
mu 
Apache 
Havoc. 
To 
b?dzie 

Dobra, nie przynudzam juz dfuzej, bo 

pewnie chcecie doktadniej przyjrzec si? 
szczegotom na fotografiach. Zwroccie 
uwag? na fakt, ze dziewezyny z Eidosa 
majq bardzo zadowolone miny, kiedy 
trzymajq w r?kach magazyn CD- 
Action. Ciekaw jestem, czy Wasza 
reakeja jest podobna? Zostawiam Was 
teraz sam na sam z Larq. Za miesiqc 
duzo wi?cej wiesci na temat owocow 
naszej wyprawy za ocean. 

Co nas czeka? 
Dungeon Keeper II 

'v 

I nastat Dun 
Keeperll! 
Podziemne kazamaty 
czekajq juz na ludzi, 
ktorym malo bylo 
dwoch poprzednich 
edycji giery. Tym 

razem b?dziecie 
mogli stoczyc 
bitw?, 
patrzqc 

| oczami 
swojego 

W bohatera! 

■A 
l ciemnosc 



EtwaqjJ Studios przyc 

■Tosco 
Iresidsnta 
projekt 

iznre. e 

„2ywer grafikj. (3Dfx) 
potencjalnych 

Persia 
3D 

Gra yJ 
bezujsea ns 
klasyku: 1 
Prince of 
Persia 
Jordana 
Mechnera. 15 
egzotycznych, 
magicznych krain 

zobaezyeie w „ 

zapanowala wsz?dzie" - Legions of 
Good 

Tomb Raider III 

Lara Croft ciqgle nie ma dose. Action- 
adwentures z naszq bogink? w roli 
gtownej odb?dzie si? przede wszystkim 
na pustyni w Newadzie i na wyspach 
South Pacyfiku. Nowe ciuszki, nowe 
pojazdy, podciqgni?ta twarz [hi-res] 
jak to zwykle z'pi?knymi kobietami 
bywa... 

Need for Speed III 

Sid Meier's: Alpha 
Centaur! 

trzeciej osobie". Ta gra akcji i przygody 
b?dzie wyzwaniem dla wszystkich 
zwolennikow gatunku. 25 rodzajow 
przeciwnikdw, moce magiezne i wiele 
rodzajdw bialej broni. Sezamie, otworz 
si?! 

Sid Meier s me buduje juz cywilizacji w 
starozytnosci, nie chce takze walczyc 
w wojnie secesyjnej. Postanowit 

natomiast wyruszyc w 22 wiek na 
^ odlegl? Alpha Centauri. Gra 

b?dzie zblizona pomystem do 
Cywilizacji II, tyle, ze wi?kszy 

' H nacisk polozono na aspekt 

p mz wiele 
Mweiace. 

noqt 

nowycfK 

pimiwrn 
olbrzymia 
(okaeji C 
gdzieS joz 

tep m 

obiektywami kilku zsynchronizowanych 
kamer. Oprocz multiplaya, zagramy 
rowniez w tpybie 
split-screen, a 
jezeli jest juz 
tego dla Was 
za duzo, 
zasiqdziecie 
do 

Lands of 
Lore III 

Powstate w 1982 roku Electronic Arts 
to prawdziwy staruszek na rynku gier. 
Wlasnie ow ..emeryt” wskrzesil dla 
samochodowe wyscigi, ktore 
niejednemu strqcily czapk? z gtowy. 
Need for Speed III: Hot Pursuit 
operuje oczywiscie w petnym 3D 

wspieranym 3Dfx, W grze zobaezymy 
^udele autentycznych superwozow, za 
ktorych licencj? EA stono zaplacilo. 
Penderowane w IB bitowym kolorze 

lokueje, gdzie hulac b?dq te 
cuda, zdeklasujq podobno 

Motorheada. Trzystopniowa 
skala trudnosci, kilka trybow 

PrQWadzenia wyscigu oraz 
C0la masa gotowych do 

^dyfikacji wariantow. 

^spdfpnzeciwnicy maj? 
bandzo wysokie Al i mozecie 

sPodziewac si?p ze b?dq 
^ebiegli i agresywni. To 

Wszystko ujrzymy 

gdzie p?dzq kierowey z wielkim L 
wymalowanym na dachu. Uwaga! 
Piesi! 

The Settlers 111 

The Settlers w trzecim podejsciu 
wyglqda wprost przedlicznie. Gdyby ot 
nie nieco ..bajkowe" ksztalty wojtiw, W 
gra nie roznilaby si? zbytnio od Agoflr 
Empires (ktore, rowniez rna niazadlugo 

premier? kolejnej cz?scih 
Przygotowano olbrzymia 

ilosc zroznicowa- 
nych misji, ktore 

majq bye o 
wiele 

ciekawsze, 

mi w 
drugiBf 



FastTracker 
- knisu cze$c czwarta 
Czesc dzieciaki, mam nadziejg, ze 
zdgzyliscie juz wyprobowac wszystkie 
efekty. Dzis porozmawiamy sobie o 
pozostafych funkcjach. jakie (poza 
pattern editorem) zawarte zostaty w fast 
trackerze, Do omowienia pozostaty nam 
takie sprawy jak edycja instrumentow, 
podstawy obrobki sampti, dodatkowe 
funkcje edytorskie oraz panele 
konfiguracyjne. Zaczynamy "od:.. 

Samg9 
To oczywiscie okno przedstawiajgce 
wykresy cyfrowego zapisu naszych 
instrumentow (sampti), Moze tu dokonac 
typowych dla edytora sampti opcji 
wycinania (cut), kopiowania (copy) i 
wktejania (paste) fragmentow probek, 
Sampla wybieramy przy pomocy lewego 
klawisza myszy w okienku z nazwami 
instrumentow/sampIL Dalej fragmenty 
sampla zaznaczamy takze tewym 

[ klawiszem, po czym wybieramy tylko 
' odpowiedni przycisk na ekranie L, 

gotowe.Reszta przyciskow to: 

wave - odtwarzanie sampla 

range - odegranie zaznaczonego 
fragmentu dzwigku. 

display - gra fragmentu, ktory jest 
aktualnie widoczny na ekranie. W kazdym 
z przypadkow probka zostanie odegrana 
na wysokosci dzwigku, ktora podana jest 
w tewym dolnym roku ekranu, Mozemy jg 
zmienic strzalkami. 

volume - stuzy zmianie glosnosci sampla 
w wyznaczonym odcinku. Musimy 
jeszcze podac wartosc poczgtkowg i 
koncowg mocy sygnafu (blw: mozemy 
lutaj tworzyc efekty przesteru, jesli 
podamy np. 200% amplifikacji). 

crop - wycina wszystko poza 
zaznaczonym fragmentem dzwigku. 

range all - zaznacza calego sampla, 

show range - powigksza nam zaznaczony 
wycinek probki, 

save range - zapisuje na dysku nasz 
wycinek sampla. 

8/16 bit * konwerluje sampla pomigdzy 
osmio- i szesjnobitow^ wersjg, 8 bitow to 
dwukrotnje mntejszy rozmiar sampla w 
pamigci, lecz iakze 256-krolnie mniejsza 

dynamika dzwigku. Wigc konwersja 
dzwigku z 16 do 8 bitow moze 
spowodowac powstanie sporych szumow 
(zwfaszcza na basowych samplach). 

minimize - wycina nigdy nie odgrywang 
czgsc sampla, ktora znajduje sig poza 
obszarem pgtli. 

Fasttracker umozliwia wyznaczanie pgtli, 
czyli obszaru sampla. ktory bgdzie 
odgrywany ciggle, Wyrozniamy dwa 
rodzajg pgtli: 

forward - odgrywa sampla w stale w 
jednym kierunku; 

pingpong - odtwarza sampla do konca 
loop'a i w przeciwng strong do poczgtku 
itd.: 

no loop - oczywiscie wylgcza funkcjg 
petii. 

Jesli wyznaczone wartosci dynamiczne 
sampla na brzegach loopa nie bgdg do 
siebie zblizone, nasza probka bgdzie w 
tych rniejscach charakterystycznie pykac 
(click), Aby temu zapobiec, musimy 
odpowiednio zmodyfikowac sampla w 
tych rniejscach. Stuzy do tego przycisk x- 
fade Wystarczy zaznaczyc odpowiednio 
dtugie otoczenie brzegu loop'a i uzyc x- 
fade’a. Nalezy pamigtac, by zostawic 
chociaz trochg poza obszarem loopa. 
Inaczej efekt nie zadziala. Po wykonaniu 
operacji niepotrzebng czesc dzwigku 
mozemy juz skasowac (minimize). Aha, 
w czasie pracy pod ft2 zauwazytem 
rowniez, ze jesli uzyjemy x-fade na 
poczgtku pgtli pingpong w sample 16- 
bitowym, probka po zmodyfikowaniu 
bgdzie w tym miejscu charakterystycznie 
piszczec, Nie ma na to rady, chyba ze 
najpierw skonwertujemy sampla na 8-bit 
lub zmienimy loopa na forward. 

Zoomout - wytqcza powigkszenie sampla. 

Show all - pokazuje wykres w catosci. 

Sample - uruchamia panel samplowania 
dzwigku, Sygnat pobierany jest z wejscia 
line-in lub mic w naszej karcie 
muzyeznej. Poziom sygnatu ustalamy 
przez volume. Mozliwe jest takze 
wyznaczenie czgstotliwosci probkowania 
sygnatu. Im wyzsza, tym lepsza jakosc, 
lecz rowniez wigksza ilosc uzytej 
pamigei, 11025hz to jakosc 
standardowych tgcz telefonicznych, 
22050hz to czgstotliwosci radiowe FM, 
32075hz to jakosc dobrych kaset 
magnetofonowych. natomiast 441 OOhz to 
wysoka jakosc ptyt CD, 

8/16 bit -to rozdzielczosc dynamiki 
sygnatu. 

SAMPLE EDITOR EXTENSIONS 

Jest to panel, gdzie znajduje sig jeszcze 
kilka funkcji edytora sampli. 

Copy/Exchange Instrument (sample) - 
kopiowanie lub zamiana miejscami 
catych instrumentow bgdz tylko sampli w 
insfrumentach, Numer instrument/ 
sampla to dzwigk zrodlowy. natomiast 
nazwa barwy to miejsce docejowe. 
Wystarczy zaznaczyc i weisnge 

odpowiedni przycisk. Uwaga: jesli 
skopiujemy lub zamienimy miejscami 
dwa instrumenty, ich nazwy niestety nie 
zostang przeniesione!!! 

Backwards - odwraca zaznaczony obszar 
sampla tak, ze bgdzie grany ,.od tylu’X 

Convert - konwertuje wartosci sampli o 
127 bajtow, na zgodne z amiga/pc, 

Echo - nakfada na wybrany obszar efekt 
echa. Ustalamy ilosc echa. dystans 
pomigdzy kolejnymi odbiciami., stopieh 
wygasania sygnatu oraz czy poza 
pierwotng dlugoscig probki ma bye 
dodawany sygnat.. 

Morph - dziata w zakresie jednego 
instrument. Tworzy serie sampli 
pomigdzy pierwszym a ostatnim 
zaznaezonym w poslaci ptynnego 
przejscia jednego dzwigku w drugi (dose 
prymitywnie), 

Mix sample - miksuje dwa rozne sample 
do jednego (ustalamy jedynie balans 
pomigdzy ich glosnosciami w mixie). 

Resample - powodujg zmiang 
czgstotliwosci (dtugosci) sampla o 
podang ilosc poltonu w gorg lub w dol. 
Efekt ten niestety zawsze pogarsza jakosc 
brzmienia sampla. 

Draw mode - mozliwosc rgcznego 
rysowania sampla. Po prostu ciggniemy 
kursorem po wykresie sampla trzymajgc, 
prawy klawisz gryzonia. Niestety ze 
wzglgdu na matematyezny charakter 
wykresu, rysowanie misiow i kwiatkbw 
nie wchodzi w grg;-). 

Ok. Teraz bgdzie 0;tym, co dla naszych 
barw najwazniejsze... 

INSTRUMENT EDITOR 

Edytor instrumentow po raz pierwszy 
pojawit sig wlasnie w ft2. Stanowit on 
dose nowatorskie rozwigzanie uzywania 
sampli, gdyz dawat zupetnie nowe 
mozliwosci sterowania glosnoscig, 
panningiem itp. Oczywiscie byty one 
osiggalne juz wczesniej za pomoeg 
komend w patternach, ate wymagaly 
cigglego wpisywania danych. Trzeba 
przyznac, ze goscie od ft2 zrobili spory 
postgp i szybko zaczgli bye nasladowani' 
przez innych Iwbrcow trackerow, 

•jp! 

Instrument sktada sig z nastgpujgcych 
eiementow: 

- Volume envelope (wykres przebiegu 
gloSnosci) 

- Panning envelope (wykres przebiegu 
panningu) 

- Auto-vibrato (wartosc statego 
vibrato) 

- od 1 do 16 sampli na jeden 
instrument 

liiwrtfM 
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- definicja podzialu klawiatury dla 
wielu sampli 

- parametry dla MIDI 

Volume envelope to wykres, za pomocq 
ktorego okreslamy, w jaki sposob 
b?dzie zmieniac sip gtosnosc 
instrumentu od momentu zagrania nuty 
Mamy tu mozliwosc zapptlenia 
przebiegu (loop), Okreslamy krancowe 
punkty p?tli. 

Sustain to z kolei miejsce wykresu, 
gdzie przebieg zostanie zatrzymany, do 
momentu gdy po odgrywanej nucie 
wstawimy keyoff (znak wyt^czenia 
dzwi?ku). Pozniej bpdzie on 
kontynuowany, Jesli wt^czymy sustain, 
to po jego przerwaniu przez keyoff 
barwa bpdzie wyciszana zgodnie z 
wartosciami parametru fadeout. 
Dokladnie tak samo wyglqda panning 
envelope, przy czym nie dziata tarn 
fadeouL 

Auto-vibrato definiujemy przez 
parametry speed, depth, sweep 
(opoznienieiwlqczenia vibrato) oraz 
wybor wykresu (pita, kwadratowy lub 
sinus). > 

Reszta suwakow to: 

tune (dostrajanie czgstotliwosci 
jednego sampla); 

oanning - balans jednego sampla; 

volume - gtosnosc standardowa 
:.amp!a. 

re trzy parametry ustalane s$ 0S0BN0 
dla kazdego sampla z 1 instrumentu, 
Przy pomocy przyciskow 1-6 mozemy 
vtqczyc zapisane wczesniej wykresy 

■envelope i panning, Jesli chcemy 
.apisac konkretny wykres, to klikamy 

Iprawym klawiszem na odpowiedniq 
Icyfr?, Jedynka to wykres standardowy. 

ast on wlqczany automatycznie przy 
ladowaniu nowego sampla, 

I OKs Czas chyba wyjasnib, po co nam 
II tedpwac az 16 sampli do jednego 

instrumentu? Otoz ma to kilka 
izastosowam Wzorem instrumentow z 

: MIDI, dla zachowania naturalnego 

brzmienia, np. pianina czygitary, 
mozemy wysamplowac osobno dzwipki 
z kazdej oktawy instrumentu i 
przyporzgdkowac je tak, by 
zsamplowany dzwi?k z trzeciej oktawa 
pianina grany byt jedynie w zakresie C- 
3 do H-3. A dzwi?k z czwartej oktawy - 
C-4 H-4 itd. Dla porownania, jesli 
uzylibysmy tylko jednego sampla (np, z 
4 oktawy), to grajqc nut? C-2 zostalby 
on bardzo znieksztatcony i raczej nie 
przypominalby juz oryginalnego 
brzmienia. 

Drugim przyktadem zastosowania 
Iqczenia sampli jest budowanie 
zestawow dzwi?kow (np. 
poszczegolnych sampli perkusji) w 
jeden instrument, Wyglgda to tak, ze 
kazdemu dzwi?kowi na klawiaturze, np. 
w C-4 do H-4 przyporz^dkowujemy 
innego sampla (C-4 bassdrum, D-4 
hihat, E-4 snare, itd.). Aby ustawic 
sampla pod odpowiedniq wysokosc 
nuty, wybieramy probk? w okienku 
sampli i lewym klawiszem na 
klawiaturze (na dole ekranu) wybieramy 
dzwi?ki, Cyfry na klawiszach oznaczajq 
numery przyporzqdkowanych im 
probek. Obydwa przyklady mozecie 
znalezc na kompakcie PCS w module 

^;example1.xm" (katalog Bonus/Bonus 
1/FT2_kurs). 

INSTRUMENT EDITOR EXTENSIONS 
(LE.EXT) 

Tutaj mozemy znalezc kilka funkcji 
niezbgdnych do sterowania przez 
fasttrackera urzqdzeniami MIDI. 

P to program, czyli inaczej mowiqc - 
numer instrumentu. 

Pitchbender - okresla zakres 
portamento up/down oraz tone 
portamento przy uzyciu pokr?tta w 
syntezatorze (tzw. pitchbenda). Aby 
pitchbender dzialat poprawnie, musimy 
koniecznie zmienic ustawienia 
frequency table (config 2) na tryb 
linear. 

CD-ROM dumper, Jest to panel 
sterujqcy naszym cd-romem. Cate 
szcz?scie, ze ft2, poza kiepskiej jakosci 
samplerem, umozliwia takze 
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sczytywanie sampli z pfyt 
kompaktowych jako danych cyfrowych, 
nie zas jako analogowego dzwigku. 
Technika ta stata si? juz dosyc 
popularna. I istnieje juz spora liczba 
programow do zgrywania z CD. Jedyny 
problem tkwi w tym, ze nie wszystkie 
nap?dy cd maj^ t? mozliwosc. Mimo 
to, dzi?ki ..dumpowaniu" cd unikniemy 
wszystkich szumow, jakie mog^ 
pojawic si? podczas zwyktego 
samplowania. Sciqgnigte przez nas 
sample b?d$ miaty postac 44khz/ 
16bit/mono, ewentualnie 8bit. Oplaca 
si? jednak sciggac na 16bitbw, potem 
odpowiednio „zglosnic" probk? i 
dopiero wtedy skonwertowac na 
8bitow. W przeciwnym razie nasz 
sampel b?dzie mocno szumial Jesli 
zawieraj^ one charakterystyczne „kliki" 
(zaktocenia), mozemy wl^czyc opcj? 
„synch, ktora poprawi jakosc 
zgrywania, lecz moze spowolnic caty 
proc^ I 

Teraz moze troch? na temat 
konfigurowania naszego trackera. 
Wszystko kryje si? pod przyciskiem 
Config, Sq to trzyekrany 
konfiguracyjne, Mozemy przetqczac si? 
pomi?dzy nimi takze z klawiatury (lewy 
Ctrl +1, + 2 , +3). 

DEVICES 

Tutaj wybieramy odpowiednio kart? 
muzycznq. Dalej nalezy ustawic 
odpowiedniq dla mozliwosci naszego 
sprz?tu cz?stotliwosc miksowania. 
Oczywiscie im wyzsza, tym lepiej, 
chociaz sprz?t moze nam zwalniac. Na 
Pentium to raczej nie problem, 
podobnie jesli uzywamy Gravis 
Ultrasound, bo tam standardowo mamy 
44khz. 

Interpolation stuzy do wygtadzania 
„chropowatosci” dzwi?ku na 
soundblasterze i covoxie. Na Gravisie 
jest to proces sprz?towy. 

16-bit mixing to oczywiscie 
odtwarzanie dzwi?ku w 16-bitowej 
postaci. 

Maximum DPMI memory - okreSla ile 
pami?ci w ft2 Windows’95 przeznacza 
na sample. 

LAYOUT 

To drugie menu konhgumcyjne 
Wiqczamy sabre luiaj rfe bajerki 
dolyc^ee wyglodu i naszego komfodu 
pracy pod It2 Na poc^tek usEawSamy 
kolorkL Mamy tu juz zdeliniowanych kilka 
zesfawtiw. Fanom ekstremalnych wibracjf 
polecamy zestaw „space pigs” 
Nast?pnie wybieramy sobie kursory, fonty 

Accedential - wybor tonacji # lub b. 

Show zeroes - chowanie/wyswietlanie 
wszystkich, takze nie znacz^cych zero w 
patternach. 

Frameworks - wlqcza/wyfqcza ramk? 
wokol patternu. 

Line number colours - podswietlanie co 
czwartej pozycji w patternie. 

Channel numbering - wt^czenie 
numerowania kanalow, 

Show volume column - wlqcza/wyf^cza 
dodatkowq kolumn? gtosnosci (nie jest 
ona uzywana w formacie *.mod). 

Maximum visible chn. - ustala hczb? 
kanatow widocznych jednoczeSme na 
ekranie. 

MISCELLANEOUS 

To trzeci panel configu. Tutaj ustalamy 
rodzaj klawiatury, czulosc myszki na ruch, 
Tutaj okreslamy parametry MIDI oraz 
trybu edycji (a raczej nagrywania) 
patternu „na zywo”. 

Multichannel record umozliwia 
nagrywanie „na zywo” dzwi?kow na wielu 
kanalach jednocwSflie. 

Multichannel edit to rozktadanie kolejno 
wpisywanych przez nas dzwi?kow na 
rozne kanaly. 

Key-jazz to opcja, ktora pozwala na 
granie z klawiatury wi?cej niz jednego 
dzwi?ku w jednym czasie (niestety nie 
wszystkie klawiatury dajq takq 
mozliwosc). 

Record keyrelease notes - nagrywanie 
keyoff'ow w czasie zapisu „na zywo”, 

Quantize - okresla dokladnosc zapisu 
nut. 

Change pattern length.,. - okresla czy 
pattern b?dzie wydluzany/skracany w 
czasie rozsuwania/kasowania linii 
patternu. 

Sample/Pattern cut-to-buffer - wycinany 
fragment sampla/patternu b?dzie 
zapam^lywany w buforze. 

,. j notes at stop - wylqcza wszystkie 
dzwi?ki, gdy zatrzymamy odgrywanie. 

Fileoverwrite warning - ostrzega przy 
probie zapisu o nazwie istniejqcego juz 

pliku. 

Uft Sporo tego byio |ak na jeden 

ssflsssr--. 

SSSSSSS'* 
Ola lych, ktifyrn udab s'? ten kutsu 
zrozumied, mog? dodad. ze Bgwjzw 

ft2 dopiero si? zaczyna (nibbles, St, 
-), Nasifpnyodcinek tylko dla 
vdajemniczonyeb- 

ti 
pulse recon.is 
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„Wywalcie te *** 
scene!!! 
Bpdgc radosnym posiadaczem 
kalkulatorka o nazwie ATARI ST, po raz 
pierwszy zetknglem sip z czyms takim jak 
scena. Pamiptam do dzis len szok, kiedy 
w kilka doslownie dni po zakupieniu 
owego sprzptu dostalem od kumpla dysk 
z dokonaniami jakiejs lam grupy. Rzecz 
wygigdala (wtedy) slicznie, cos tam 
latato, cos zoomowalo, cos gralo (i to 
nawet na samplach) - po prostu szok i 
radosc z mozliwosci mojego sprzptu. 
Najfajniejsze jednak byly creditsy i 
krociutki, ale za to bardzo efektowny, 
„prawie mag" (bo trudno byto ,Mo" 
nazwac rasowym magiem). Kilka 
artykulow, nieco humoru, chartsy (moj 
wyraz zdziwienia, ze az tyle tego islnieje) 
i adresy swapperow. Nagle stwierdzitem, 
ze mam do czynienia z dziwnym 
..underswiatem1’, z jakgs kulturg, ktorej 
folklor byt po prostu zniewalajgcy. I stala 
sip swiattosc. Pozniej nadeszlo kilka 
radosnych chwil, kiedy odkrylem nieco 
polskich magow, kiedy rodzime 
produkcje zaczpty docierac takze i do 
moich rgk, kiedy nareszcie moglem 
skontaktowac sip z ludzmi, ktorych tez to 
bawilo, 

Nadszedt pecet, zrobilo sip CDA, Scena 
wyszla z podziemia i zaatakowala. 
Ugryzta. I co? Czytam wyniki ankiety z 
numeru 23 i widzp jak na dloni, ze cos 
zlego dzieje sip z dzisiejszymi 
posiadaczami komputerow, z 
nastolatkami, ktore interesujg sip lylko 
kolejng nawalankg, ktorych rodzice majg 
zbyt duzo kasy I fundujg im coraz to 
nowsze wersje produkcji spod znaku 
,zabili go i uciektl Mpczy mnie to. bo 
widzp jeszcze wyrazniej, ze komputer 
zamienia sip w maszynp do gier, z 
potpznymi mozliwosciami, arcydrogg 
konsolp, tadnie wyglgdajgcg i 
pozwalajgcg w niektbrych przypadkach 
uciec od podatkow. Taki czfowiek 
instaluje z CD wszystko, co jest do 
zainstalowania, pooglgda, pogra i napisze 
list, w ktdrym rzuca bluzgami pod 
adresem sceny i gosci, ktbrzy jg tam 
wsadzili, no bo przeciez z tych 30 - 40 
megabajtow mogtoby sip urodzic miejsce 
na jeszcze jedng nawalankp! Ludzie, 
krzyczec mi sip chce! Czytajgc takie listy 
zgrzytam zpbami i wyjp do ksipzyca, bo 
mam pewnosc, ze czlowiek taki jedyne 
co potrafi zrobic ze swoim komputerem, 
to odpalic, poczekac az wszystko tadnie 
sip uruchomi, zainstalowac, zagrac, 
odinstalowac i wylgczyc. I nie daj Boze, 
jesli ni z tego, ni z owego cos sip w 
czasie instalacji wykrzaczy. Rpce 

ff 

pozostajg 
roztozone, 
rosnie ziosc i 
lecg bluzgi, A 
wipkszosc 
takich 
wypadkow mozna w sposob czasem 
bardzo prosty pizeskoczyc samemu. 
Trzeba tylko troszeczkp w tym wszystkim 
pogrzebac, zainteresowac sip, z czym tak 
naprawdp mam do czynienia. o co w tym 
wszystkim chodzi, 

Wipkszosc ludzi interesujgcych sip sceng 
MUSI posiadac chocby podstawowe 
umiejptnosci i rozeznanie z zakresu 
obslugi komputera, Niektore magi nie 
pojdg bez pamipci EMS. inne widzgc 
EMS wykrzaczg sip i nie dadzg sip 
uruchomic, dema kazg wywalic 
sterowniki. zwipkszyc iiosc wolnej 
pamipci, jesli chodzi o moduly, to dzieje 
sip tu istny cyrk pojpc typu przerwania, 
DMA, IRQ.,, Do czego zmierzam? Jakos 
tak podskornie, nie wiedzgc chyba nawet 
o tym, produkcje scenowe zmuszajg 
uzytkownikow komputerow do 
zainteresowania sip ich „trzewiami'! 
(komputerow, nie uzytkownikow). 
Zmuszajg do lektury ksigzek pod tylutami 
Jnstrukcja uzytkownika" i podobnymi, 
nakazujg wrpcz babrac sip w rodzajach i 
wietkosciach pamipci, interesowac sip 
trybami graficznymi itd, itp. Zto 
konieczne w wielu przypadkach zmienia 
sip w prawdziwe zainteresowanie, a stgd 
juz jeden krok do gtpbszego grzebania, 
programowania, przysposabiania 
mozliwosci sprzptu do swoich potrzeb. 
Jednym slowem: do wykorzystywania 
tego, co stoi na biurku i kosztuje gorp 
pienipdzy. 

Albo tez zaczynasz sip interesowac tym, 
co mozna wycisngc ze sprzptu, co mozna 
w koncu wycisngc z siebie. Moze 
zaczniesz tworzyc grafy, moze pobawisz 
sip muzykg, moze zakodujesz swoje 
pierwsze cos, z czego bpdziesz dumny 
do bolu, co sprawi ci masp radosci, a 
moze zaczniesz pisac, staniesz:.sip 
erudytg ekranow, Katonem i 
Demoslenesem w jednym, a moze (w 
koncu) zaczniesz swappowac. 
nawigzywac kontakty, poznawac ludzi z 
kraju i ze swiata. Moze zaczniesz robic 
cos zupelnie nowego, cos o wiele 
fajniejszego od grania, zabijania i 
ciggtego ratowania swiata. To z czasem 
staje sip wybitnie nudne. 

Takie mozliwosci daje scena. 

Nie trzeba bye zaraz kirns, nie trzeba 
posiadac niesamowitych zdolnoscL 
talenfu i Bog wie czego jeszcze, Nie od 
razu Rzym zbudowano. Kiedy oglgdam 
jakies wystrzatowe demko, stucham 
zniewalajgcego modulu, oglgdam i 
podziwiam wysilek grafika, czytam tekst. 
ktory kaze mi sip zastanowic albo zmusza 
do smiechu serdeeznego. wtedy'widzp 
wtozony w to wysilek twbreow, wysilek 
niewymierny finansowo (nikt za to wszak 
nie zaptaci), niemniej czasami o wiele 
bardziej satysfakcjonujgcy niz kolejna 
mega-hiper-czad giera. Jest to diabelnie 
wciggajgce i radujgce zajpeie - tworzenie 
czegos naprawdp swojego, nowego. 
czegos, w czym mozna sip wykazac, 
pokazac swoje mozliwosci. Jest to 
fantastyezna cecha sceny, niedostppna 
dla zadnego graeza. No bo co z tego, ze 
po raz enly ratujp swiat, niszczp wszystko 
co sip rusza i na drzewo nie ucieka. 
przechodzp jakies karkotomne etapy w 
coraz bardziej udziwnionych grach; co z 
tego, skoro satysfakeja jest tylko 
chwilowa. Gry sg jak narkotyk - zawsze 
trzeba wipcej i wipcej, coraz to nowsze i 
nowsze, Scena jest, co prawda, jeszcze 
wipkszym narkotykiem, ale narkotykiem, 
ktbry daje o wiele wipcej satysfakcji, o 
wiele wipcej mozliwosci sprawdzenia sip, 
otwierajgcym nowe przestrzenie 
eksploracji. 

Niestety, jakos „nie krpei” to mlodych 
ludzi. Czyzby lenistwo? Czyzby 
przyzwyczajenie do ciggtego brania, 
posiadania? Muszp miec tp grp, muszp 
miec lepszy komputer, bo najnowsze gry 
nie chcg chodzic na moim zlomie, 
Mamo, tato - dajcie mi w prezencie na 
urodziny nowego kompa za worek forsy, a 
bpdp grzeezny, Ale synku po co ci to? Jak 
to po co. przeciez CHCE; GRAC! Nic 
nowego u mnie nie chodzi! A poza tym 
jest mi to potrzebne.,, Hola, do czego 
jest komputer potrzebny takiemu 
czlowiekowi? Znam mnostwo ludzi, dla 
ktorych wielkim problemem jest 
odpalenie notatnika w Wirusie95. Wipe 
do czego jest ten komputer potrzebny??? 
Wychodzi na to. ze tylko do grania... Nie 
chcp prorokowac, ale zdaje sip. ze 
wychowuje nam sip pokolenie 
komputerowych analfabetow. Technika 
przerosta mozliwosci poznawcze 
przeciptnego cztowieka. Symptomatyczne 

jest, ze powstajg dzis komputery o 
potpznych mozliwosciach, 
niesamowitych szybkosciach itd., ale co 
z tego, skoro bez systemu tzw. user 
friendly, przyjaznego dla uzytkownika, 
uzytkownik ten nawet nie zaeznie 
wykorzystywac tych mozliwosci. I jeszcze 
jedno: same systemy pozerajg wipkszosc 
zasobow i mozliwosci komputera. No bo 
trzeba jakos obstuzyc te wszystkie 
okienka, wodotryski, grafiki i co tam 
jeszcze No i mamy sytuacjp: uzytkownik 
kontra system i system zaezyna 
wygrywac, upokarzac uzytkownika, 
przerastac go Nic dziwnego, ze w takiej 
sytuacji dzisiejsze nastolatki po prostu 
nie wiedzg, o co w tym wszystkim chodzi. 
Stajg bezradne przed swoim wlasnym 
sprzptem, za ktory wybulono tyle 
pienipdzy, ze az przykro myslec, kiedy 
maszyna nagle ni z tego. ni z owego po 
prostu przestanie dziaiac. 

Oglgdajgc dema i inne scenowe 
produkcje, mam dziwne wrazenie. ze ich 
autorzy biorg system za mordp, walczg z 
nim, wykorzystujg go do ostatniego bitu, 
wyciggajg z niego wszystko. Korzystajg z 
tego, co majg. robig to tworezo, nie stoja 
z roztozonymi rpkami przed monitorem - 
sprzpt nie jest dla nich obey! Sprzpt staje 
sip medium porozumienia, dogadywania 
sip wzajemnego poprzez produkcje, 
przekazywania mysli i idei, sprzpt to tylko 
platforma dialogu, Sprzpt jest 
WYKORZYSTYWANY, staje sip skrzynkg 
nowych mozliwosci wyrazu swoich mysli 
i zamiarow. Jedni plakatujg sciany, inni 
tworzg bojowki, jeszcze inni zasmiecajg 
Internet, scenowcy zas tworzg w swoim 
stylu. Styl jest przedni, bo wymagajgcy 
mnostwo wysitku, pracy nad sobg 
samym. To jest naprawdp TO. 

Zyczp kazdemu mtodemu czlowiekowi, 
ktbry pisze: .wywalic scenp!’’, aby choc 
sprobowat znalezc narzpdzie pod tytulem 
Word Pad, uruchomil je i napisat kilka 
sensownych stow, jak z wlasnej, 
nieprzymuszonej wolij I niech nie bpdzie 
to wypracowanko szkoine. niech to bpdg 
jego wtasne spostrzezenia, mysli, idee 
czy cokolwiek innego, Sigdz czlowieku i 
sprobuj cos z siebie wykrzesac. Podobno 
jestes istotg myslgcg. Mam nadziejp, ze 
tak... 

CoSTa 

PS, Wiem, ze prezentowane tu stanowisko 
moze bye nieco denerwujgce dla 
przeciptnego zjadaeza chleba Wiem. ze 
najprawdopodobniej ktos mnie za to 
zbluzga. Niemniej przypadek mojego 
kolegi, ktbry od roku jest radosnym 
posiadaczem komputera, a ktory przed kilku 
zaledwie dniami przybyl do'mnie z wyrazem 
zatroskania na twarzy i poprosit o pomoc, 
no bo nie wiedziat czy jakos mozna w 
„wirusie 95" uruchomic cos do pisania; ten 
przypadek wtabnie uswiadomit mi, jak wiele 
jest jemu podobnych, mtodych ludzi, 
Niemniej gdyby ktos zeeheiat wejsb ze mng 
w polemikp na ten temat, serdeeznie 
zapraszam, bat - wykosztujp sip nawet na 
skrzynkp browaru. jezeli mnie przekona, ze 
ten kierunek rozwoju jest stuszny i 
politycznyl Tak wipe klawiatury w dlon i 
ognia! _ 

Humer 07/08 



ioi Pomocna 

mocna dlon 
Potrafisz pomdc tym, htorzy maft 
problemy? Pisz da nas! Masz proble 
tez pisz, moze znajdzio sig natojaha: 
rada? Chcesz c 
zamienic - pres. 

###Mam nrabl 

,Odnodnie drmepo pytania: Turnery 
“wiyt kttire d$j$ niesmiertelnodc tip, 

„ .. Save V -typo grosttt save z danej 
gry, dhfld czem mozesz zapzgc zabawp 
webniSmie od jej poczqtk 

[ Wszystkim, 
podpowiad- 
ya rl 

ji 

•Earth 2140. Przy in 
moja karta S3Trio64* 
kompatybilna i trybef 
przesl&la m program 
nadal widz? tylko ciemnrijj 
zresztq gdy uruchamiam f 
Molenda, Poznan, tel. QEi 

•Resident Evil. Gram z 
W punkeie 44 jest napissiifr leSy wzzgf 
Ksiqzk? nr 2 i wyjqc z riiej matfrilion. 0: 
si?, ze posqg trzeba prizesunqfi na 
wvrdznionB^y oodlodze miejsce - wtedy 

tdrzy majq 
ze w tym 

m 
Hi5, 

'afieznym 

dopieri 
jest zb1 

wztqd t? ksigzk?. Ale pas?g 
L .isnyl Jak przesunqd go w 
toa? Piotrek Abramczyl 

Aider. Jafitoriej^d plansz? Si 
11 z iiirtej beezkr 

i czasie ufac? d£wi?k w grze. A 
? z gr/yb w Windows'95 

flpjs; "The Aztech Sound card 
board is not responding properly. Run setup 
and restart your hardware configuration”. 
Wojtek i Garlinke 

•Little Big Adventure (jedynka) 
1) Otoz chc? si? dostac do Teleportation 
Center i potrzebuj? falszywego ID. Wiem, ze 
mog? je dostac od jakiegos slonika, razem z 
rnapa. na ktdrej pozaznaezane sq koniezynki i 
pudetka. I tu lezy pies pogrzebany, Gdzienia 
by£ ten slonik? B?d? wdzi?czny ty S 
podpcwiedl tukasz IVIazur 
2) Zniszczylem wszystkie fabrykt Or 
Funfrocka, Co dalej? Tomek i Mopanego.’ \ 

•The Legend of Kyrandia. Che? si? dostac 
statkiem na Volcani?, ale nie wiem jak 
zrobic, by statek zmienit kurs i nie plynql na 
wysp? ludozercow. Gdzie znajd? oko 
trytena? M. Lubon, 

• Reah Nie mog? sobie poradzic w miescie. 
Pq otworzeniu drzwi i wejsciu do miasta 
zbieram jakis kawai porcelany i dalej nie 
wiem co robic. Nawiqz? kontakt z 
posiadaezami tej gry. Maciej Manka, 
Kl?czany 97, 38-333 Zagorzany, email: 
bacama@free.polbox.pl 

> > > Poszukaj drewnianego wozu i sprobuj 
go pchnqC - dremiany zlom poruszy sip- 
Odszuksj foniannp z trzema gtowami, z 
ktdryci; kazda cod mamrocze. Uparcie 
postaraj sip pokrpcic dookola wodotrysku i 
wstuchac sip w stowa kazdej z glow. Zmus 
gadajpee rzezby do wypowiadania stow 
przypominajpcych odgiosy dochodzqce ze 
stron, w ktore dana glowa spoglqda. Po 
ohwili powinienes zrozumiec dziwny jpzyk i 
rozpoczpc nawipzywanie przyjacietskich 
kontaktow. Na pierwszy ogien warto 
przywitac sip z duchem swigtyni. W 
najnowszym Action Plus bpdzie solueja do tej 
gry... 

9Czy Monster 3D II mozna podlqczyc do 
karty grafieznej ATI 3D Charger? 
Co to sq trainery i save'y? tukasz 
Szydlowski. 

plwsek_ 
irkfi typu np,' “Seak' (postarmy , 
co§ takiego zamiedtit). 

ysuwany i kteszeni. Gdy 
[ter pisze; .“titeprawidlowy 
|sk r nab^nlj dovjolny 

hid czy doktsdnie wsunqfes 
kmsWtficzy przekr^cited kiuczyk ■ objawy 
sugeruj^ iz (ndjprawdopodobniej) szufiada 
’'nie kontakwje1'. Naturalnie nie mozna 
wykluczyd awmii szuffady, jak f&mego 

ffSprzedam 

•Gr? Jack Orlando SrazeiMpstrukcj^. 
Cena 35 PIN. Jstnieja Lakze mozliwoSi 
wymisny. i tfopleb, na gr? TITANIC - The 
adventure out of timdr PfotrlaWalkiewicz, 
ul.Kra5iilskieflp1ia.v3, 87-100 TORUli E- 
mail: .‘Tiwech^bioltaox com, 

•OS/2 Warp v4.0 + Lotus Notes, licencja, 
cena do uzgodnienia. Archiwalne numery 
CDA 1-19 - cena j/w. Roczniki PC Magazine 
PP (od 1-go do 12'97) - cena j/w. Adam 
Kokot, Romera 87/2, 71-246 Szczecin, tel. 
091 43-93-157. 

•CDA 9.10,12/97 i 2/98 oraz Chip CD 8/97 
uv sumfe za 30 zi lub na sztuki - cena do 

'uz'^odnienia. Tomasz Tiuczek, 
Kochanowskiego 1 d/38, 37-100 tancut. Tel. 
225 39 23 

•PC 4860x2/66,. 8 Mb Ram, HDD 540 Mb, 
FDD 1,44/1,2 Mb, CDx4, SB-16, karta 
grafiki C8T 1 Mb, klawiatura - za 1550 zt. 
Hubert Wisniewski, Os. Sloneczne 5c/17, 
64-840 Budzyrt.tel.067 284-35-10. 

•Drukark? IBM Protiner X24E (24 igfy) w 
dobrym stanie za 500 zi. Marek Witaszek, 
Dziwna 26/11, 72-419 Dziwnow. 

•Gamblery CD 2/96, 3/97,5/98 
(zafoliowane i nieuzywane) za 4.50 zl/szt. 
klyson@kki.net.pl 

•P-133, Intel, za 280 zi, Michai Czyz, Os. 
Kopernika 6/27, 98-300 Wielurt, tel. 043 
843-8-200. 

•Gry GTA i Carmageddon (taniol); pisma: 
Gry Komputerowe, Chip, CDA, 
PC Kurier z lat 96-98 z CD lub bez - cena od 
1 zl/szt Kamil, tel. (0611 862-66-42 
(Poznan]. 

•Gr? Interstate'76 - 95 zi. SS CD: 47-50, 
52, 53 po 10 zl/szt (mozliwosc negocjacji 
cen). Artur Sielski, Orzycka 24/50, 02-695 
Warszawa, tel. 602690092. 

•Gry: Quake 2, Tomb Raider 2, Virtua Cop 
2, Test Drive 4, TOCA, Chasm - The Rift, 
FIFA'98, NBA98, NHL98, S40Racing, Street 
Fighter Zero, Detective Bogey, Flip Flop, 

Pitfal, Speed Boat Attack, Shipwreckers, 
Netwalk, Krazy Ivan, Nowy Teenagent, Wing 
Commander 4, S.C.A.R A.B, Tenka, 
International Rally Champ., GTA, X-Men: 
Children of the Atom, Myth - po 90 zl. Gry 
bez intrukcji: Teenagent, Betrayal at 
Krondor, Blood, Tomb Raider, Twilight2Q00, 
Settlers 2, Diablo, X-Wing vs TIE Fighter, X- 
COM: Apocalypse - po 70 zl. SimCity2000, 
Populous 2, Power FI, Twilight2000, 
Raptor, Sensible World of Soccer 96/97, 
Navy Strike - po 40 zl. Ew. wymieni? na gry 
na Playstation. Pokrywam koszty wysyfki. 
Tomasz Moczarski, Gagarina 1/19, 44-100 
Gliwice. 

Gr? Quake 2-110 zl. 341-27-56, 
Jtejaw. 

•Fox/Mwiem Zoltrix - 2400 bps Modem. 
9600 bps fax - 45 zi. CDx2 Dolphin (nie 
wysuwa si? tacka) - 50 zi. Pisma: PC Gamer 
Po Polsku 1,2/96 - 2 zl/szt. 3-6/96 z CD - 
10 zl/szt. ftflcznik ’97 z CD - 9 zl/szt. lub 55 
zi calose. rid i Publish (z CD) - 

/.rocznikr '86, 87 - 9 zl/szt. Gry; Chaos 
iverlprrfs CD ■ 35 zl. Suicide Speed (na 

kactoSjT) - 25 zl. Ksiqiki o Windows, 
totus 1^*3 (z dyskietkami) za ok, 20-25 zl/ 

k ^rifl lista na zyezenie). Michaf 
iochanowskiego 45a, 33-300 

Nowy tel. 0-18 441-56-72. 

•PsmigC.SIMM 4X1 Mb Ram (30 pin) i 2x4 
Mbfjpf (72 pin) - razem za 120 zl (moze 
byfi^ldzielnie). Karol Kaczmarczyk, 
Nadbrzezna 1,11-700 Mrqgowo, tel 089 

-82B8. 

rirtwns 75/200 Mhz, 256 KB cache, 
IXPC! 180 zi. Pentium 120 - 300 

afiki S3TRI0/64V+ 0,5 Mb, PCI - 
Mitsumi ■ 70 zl. 16 mb RAM 

iso Zl. HDD 1270 MB Seagate - 
500 zi. DSriuszNowicki, M. Reja 5/7, 21- 
500 Biala Podl. Tei. 003 342-36-40 (w 
godzinach 15-18) 

•Rocznik PC Shareware '97 z CD, stan bdb 
- 90 zl (wliezone koszta przesylki). Kto 
odezwie si? w 14 dni od ukazania si? 
ogtoszenia dostanie za darmo nr 1/95, 1/96, 
11/96 z dyskietkami. Maciej Kasperek, 
Pulawska 10a/3, 20-046 Lublin, tel. OBI 
743-19-21. 

•Gr? MK3PiHfStona Swiata 2 - po 50 zL 9 
pudetek na pejJ3dyncze CD za 2 zl/szt, 
kompakty CDA 1-7/96 i 8,10/97 - po 6 zl/ 
szt, Kompakt Super Games VII i Top Gry 2 - 
po B S/szt. Tomasz Niemirski, Kwiatowa 4, 
6B-10Q Zagan 

•Gry na GB: Animaniacs - 70 zl, Judge 
Dredd - 60 zl, MK3 - 65 zi (wszystkie z 
pudelkami i instrukejami). Tel. 312-60-02 
(Bialogard). 

•Gry: Starcraft, Die by the Sword, 
Psygnosis Formula /\i- cena do uzgodnienia. 
Robert Krassowski, Sw. Trojcy 10/3,59-220 
Legnica, tel. 076 854-03-46 

•PC-Highscreen: P-100, 32 Mb EDORAM, 
FDD 1,44 Mb, HDD 1,3 Gb Seagate, 
CDx24, SVGA 1 Mb ATI PnP, SB Pro PnP + 
oprogramowanie + gwaraneja. Cena: 2.500 
zi. Jaroslaw Czeszejko, tel. 067 263-26-05 
(Zlotow). 

•Dwa CD dla doroslych (6600 zdj?c i nie 
tylko) - za 20 zl. Piotr Grochowski, Witosa 
4/1, 06-200 Makow Maz. 

•Gry: Postal, Diablo i Screamer Rally - po 
60 zl/szt, Teenagent - 20 zl, FullThrottle - 
35 zL Tel. 089 624-39-93. 

•Gry: NFS 2, Quake 2. He*en 2, Tomb 
Raider 2, NBA‘98. Broken Sword - po 80 a. 
Zamieni? Quake 2 na Outlaws. Parol?15 j®1 
32 Mb (168 pm. SDRAM 100 Mhz) - 130 
zi. Mateusz Mejna, Jamy 4. 94'219 
God?towo. 

•Gr? Perfect Weapon zgwarancia on , 
CDA 12 - 8 zl i PCS 9, 12 - 5 zl [stan k!\ 
Michai Iwinski, tel, 061 44-14-334 iu • • 
wikp. 1 Lwow^ 

•Gr? Death Gate (RPG) 10-15 zl, CDA 
15,16 ■ po 5 zl. CO "Gry Winua!neu firmv 
Albion za 15 zl, SS CD 47 - 5 zi. joy Primal 
Firestanm z autofire za 20 zl ■ lub wazystko 
razem 2a 50 zl, Sergrusz Smolnicki, Krgc^a 
66,39-200 D?bicar tei. Did 6815-536. 

•Gry; Heartlight, Electro Body, Rolling Jack 
- po 8 zl. Gear Works -10 zl, XenoBots - 20 
zt, Skaut Kwatermaster - 35 zi. Program 
eTeacher 3.0 for Windows. Piotr Szturmaj, 
GryfirtskaJ29, 70-806 Szczecin, teL 091 
4692-798. 

•Gry: Franknestein (Amiga), Leisure Suite 
Larry 1, Skaut Kwatermaster (obie na PC), 
Cena do uzgodnienia. Tobiasz Usewicz, 
Walecznych 6/78, 85-828 Bydgoszcz, tel. 
3726887. 

•Gry: A-10 Cuba, Mission Force: 
Cyberstcrm - po 50 zl. Programy: 
Antiviernkit ID zi. Alan D?bciuch, Parcze 3a, 
32-300 Olkusz, tel. 035 643-33-16. 

• Gr? Screamer Rally za 110 zi lub wymieni? 
na Moto Racer albo inne wyscigi. Tel. 048 
45-92-27 (Radom). 

###Zamieni^ 

•CD z CDA 4/98 na inne CD. Sfawomir 
Swiderski, Blawatna 24,10-950 Olsztyn. 

•Amig? CDTV, pilot CDx43, mysz, 
klawiatura, dodatkowa staeja dyskow, 100 
dyskiektek, 5xCD, czasopisma - na PC, 
minimum 486, monitor, 4Mb Ram, CD, HDD 
- z ewentualnq doptatq. Jarek Sliwa, 
Jakimowice 2, 26-230 Radoszyce. 

###Kupie- 

• PILNIE drugi numer Action Plus. Cena 2-3 
zl. Borys Loy, Jemiolowa 27/9, 53-447 
Wroclaw. 

•Sony Playstation po okazyjnej cenie; z 
grami, kartQ pami?ci i dwoma gamepadami. 
Tomasz Moczarski, Gagarina 1/19, 44-100 
Gliwice. 

•Gry na PC: Legends of Kyrandia 1 i 2. 
Tomasz Chudzik, Wawrow 17, 66-403 
Gorzow 5, tel. 095 7-320-683 

•Gry: Duke Nuke’m 3D i Wolfenstein 3D po 
okazyinych cenach. Alan D?bciuch, Parcze 
3a, 32-300 Olkusz, tel. 035 643-33-16. 

###Nawi^z? kontakt 

•Nowy klub Gameszeprasza rvowych 
cztonkdw. Tipsv. porady, trfcW itp. Mile 
widziany znaezek pocztowy- Marak Witaszek, 
Dziwna 26/11, 72-A19 Dziwndw. 

• Z osobami. ktfire we wrzetSniu wybieraje 
si? doLiceumuaul.Krz^ wLubhnie na 
profil ogolny z informatyfcq. Kanel Kasprzak, 
Gluszczyzna 53, 20-38B Lublin 6. 

• Z osobami lubigcymi strstegie, wyscigi, 
pi-zygoddwki, pleftormdwki, mordobicia^ 
Pawel GrzeSkowiak, Kosynierow 89/6, 58- 

370 Bogusz<Sw-Gbrce 

• Grefik 30 i nie tylko, bo amator rnozyki 
komputerowej, cli?trae wymieni si? 
ogldamizinnymikomputarogfna 

rd/ne cematy (szczagdIme g-abka) - Late 
wymiarta awoich produkc|i. 190% 
o/powiedzi. Czakam^.G^^wek. 
ul/WasylawsJdeso l^/d. A8-300 Nysn. 

• Mam P20O MMX. Szukarn milodmkdw 
wyscigdw (takze I'zeczywistyeh) oraz 
.LJ.h aicr na PC. Przeniysiaw Wolaiski, 



LISTY. czyli ACTION REDACTION 
Aaaach. Wakacje... Tak naprawd? docenia si? je dopiero wtedy, gdy si? ich (juz) nie ma. Uwazamy, ze 
siedzenie w miescie, w murach, przy komputerach w srodku lata jest totalng perwersjg. No ale... 
narzekaliscie, ze w wakacje robimy sobie wakacyjng przerw? (prawda, ze to dziwne?), wi?c nasze 
szefostwo z szatanskim blyskiem w oku stwierdzito, ze odtgd CDA wychodzi takze w wakacje. W 

1 efekcie mozemy teraz rozkoszowac si? wakacjami wirtualnymi. Jeden sp?dza je z Larg, ktos inny w 
kosmosie czy w rozmaitych zapetnionych smokami lochach, inni wdychajg spaliny na jakims torze 

wyicigowym i prochowy dym na pobojowiskach... Ale wiemy, ze ta cz?sc z nas, ktdra teraz zalewa si? potem i izami 
b?dzie mie 6 radoch? w women cle, gdy Wy ze zgrozg b?dzie kombinowai, ze do ferif Swiglecznycii jeszcze tyle tygodnl Zawsze to 

cot No dobra, nie chcemy iebyscie myileli, ie narzekamy. Tak naprawd? to tea, kto chcial IS6 na urlop w fipcu - ten poszedl. A kto nie 
chciat albo chcial za pozno - siedzi i pisze te siowaNawiasem mowigc (niespodzianka!) w tym numerze nasz kgcik ma az 3 strony!!! 
Hurra! Wprawdzie szefostwo twierdzi, ze tak b?dzie tylko przez wakacje... no ale zobaczymy. Jak to mdwig: “raz zdobytej strony nie 
oddarny juz nigdy” - a przynajmniej bez zaciptej walki. No to szable w dton! 

Mysl miesigca: W mlodosci bylem pipknym dzieckiem, ale zamienili mnie Cyganie 
(Mark Twain, zapytany czemu jest taki brzydki), 

MIcMiZar 
Dyslektyk - sprostowanie 

(...) Mamy szereg zastrzezeh dotyczgcych artykutu 
omawiajqcego program “dyslektyk'’ (CDA 3/98). 
(...) Ubolewamy z powodu nadania temu 
programowi nazwy ‘'dyslektyk”, poniewaz sprzyja 
on upowszechnieniu zargonowego okreslenia- 
epitetu (...). Definicja zacytowana we wstgpie 
artykutu omawia dysleksjg jako chorobg, a osobg z 
dysleksjg jako chore, czyli pacjenta (...). Pierwsze 
zdanie charakteryzuje “dysleksjg nabytg” u osob 
doroslych, ktdra jest stanem chorobowym 
zwigzanym z afazjg. Jest to zaburzenie objawiajgc 
sig utratg juz opanowanej umiejgtnosci czytania 
(...) na skutek nabytego uszkodzenia mozgu (urazy, 
wylewy, nowotwory). Trudnosci dzieci, do ktorycb 
adresowany jest ten program, nie majg z tg 
chorobg nic wspolnego (...). Jest to forma 
trudnosci/zaburzen procesu uczenia sig (...) nie 
jest to zatem choroba i nie wymaga leczenia (...). 
Dlatego tez nie nalezy nazywac pomagania tym 
dzieciom “reedukacjg” (...). Rowniez niewlasciwe 
jest uzywanie formy “zaburzenia dystekcyjne” (to 
pocbodna od rzekomego terminu “dyslekcja” 
[powinno bye “dysieksja"]). Inne niepoprawne 
sformutowanie dotyezy “rozwijania sig analizatora 
sluchowego". “Analizator sfuchowy”nie rozwija 
sig, a jedynie rozwijajg sig jego funkcje (...) tak jak 
nie rozwija sig ucho lecz np. sfuch muzyezny 
wskutek cwiczeh. Prosimy o zamieszczenie tego 
sprostowania, a tow tym ceiu, aby okreslenia 
“dyslekcja'' i “dyslektyk”nie rozpowszechnity sig 
w Polsce. (...) 

Prot. dr hab. Marta Bogdanowicz 

Polskie Towarzystwo Dysleksji 

Jako redakeja nie mamymaturainie zadnego wpiywu 
na tytut nadany temu programowi Za wytknigeie nam 
usterek tekstu (w tym uzywania niepoprawnej nazwy 
tej przypadlosci) dzigkujemy - coz, na pewno nie j 
jestesmy specjalistami w tej dziedziniejwjedzy,, stgd 
rozmaite, a razgee oko fachowca, przeinaezenia. (Przy 
jego opisie korzystaiismy wszelako z danyph/ ( 
zawartych w instrukcjii eneykiopedii.,.)1:Dodajmy, ze 
naszym celem byta tyiko propagaeja programft", 
umozliwiajgcego zwalczanie skutkow tego zaburzenia 
tym wszystkim, ktorzy sg nim dotknigeit Co wigeej, 
sam autor recenzji rowniez zaiicza sig do tej wfaSriie 
grupy iudzi... Zatem na pewno nie by to jego cejem 1 ' 
rozpowszechnienie okreslenia "dyslektyk" 
(funkcjonujgcego w jgzyku potoeznym) jako epitetu: 

Jubileusz 
(■■■) To miat bye super - hiper - ekstra - odlotowy 
numer. I taki byl... w wigkszej czgsci. Myslalem o 200 
stronicach (dalibyscie ze 150). Wiem, ze to duzo, ale 
jesli ktos kupuje CDA, to za te dodatkowe strony na 
pewno chgtnie by zaptacil. (...) Dzigki Warn za peine 
wersje gier! Robcie tak zawsze!!! ZAWSZE!!! Ale nie 
dawajeie gier, o ktorycb nikt nie styszal. Poza tym 
iroebg za duzo miejsca zajmujg wg mnie solueje, 
Walnijcie je do Action Plus, into podnoicie ceny! Czy 
nie uwazacie, ze 2,50 za Action Plus to troebg duzo. 
f-J 

No Ut gdybySmy zneaiizowaii cho160% lego, co 
planowaliSmy w numerze jubileuszowym, to jeszcze by! 
byi w szoku... Ale realia. linanse, plamy na Staft'cu tip, 
spowodowaty. Is numer byt jakl iyj. A chyba nie by] zly? 
200 czy 150 stron... mareenia (wbrew pozorom nie tak 
caikiem nierealne). Pawnte. ze moglibySmy fat te 200 
stron - ale nfe wfem jak "strawiliby&cie' wtedy cm CDA. 
Wiemy Je nie jesteScle milioneraml, wl^c nfe chcemy 
Warn wycittgai z kieszeni caiej kasy - potem jeden z 
drugtm poyge XDA jest lepszy, grupszy tip. pel plsma X - 
ale kypujeX, bo na COA juz mnie nie slat..." Peine wersje 
gier; jak wldat ostatnio coraz circle j pojawlaj^ sig gierki 
raezej znane przecigtnemu graczowJ - i postaramy sig, by 
byln icb coraz wigeej i coraz bardziej znanych. Solttcje - 
tyiko w Action Pkisie? Hmh a jak kogoS juz nie stad na 
Plusa albo nie chce go kupowad? Nie wydaje nam sig, by 
Wott solueji w CDA byla za duZa Cena Action Plusa - 
cigzko o tym dyskutowad.., W kazdym razle made u nas 
jak w banku, ie Action Pius bgdzie w-miarg ezasu coraz 
grubszy i przybajefowany * naturalnie po stare] cede. 

Quake - k^eik 

(...) Moim skromnym zdantem ten kgcik jest tak 
wspanfaly (...). Nfe moiBcie go zlikwidowat (...) bo 
zfamiecie serca wielu fandw tej gry. 

Mariusz ,4Jess" Gems zGiefrilcy 

Poniewaz tego typu lislbw nadeszlo calkiem sporo, to OK. 
- kgdk Quake | Duke pozoslaje na CD. ZadowoleoE? 

Quake 2 vs Quake 1 

(...) Hie wiem czym ci fudzie sig podntecajg. Dta mnie 
Q2 to kieba, tzm gra swiatnie sig prezentuje, ale nic 
ponadto. Mdgibym dtugo wymienlad wady ■ ale 
powiem tyiko tylet ze o He Quake przypominato 
klimatem piekto, to 02 przypomm mipiekto... dla 
falek Barbie. Te kolorki (bteeee, bo sig zerzy*** od 
tycb cukierkowato Sllcznych kolorkdw), zero ktimatu, 
potwory pnypommjg zabawkt rozdewane dzieciom w 
McDonaldziel Hie ma dia mnie zadnej tgcznosci 
pomigdiy Q11 Q2t (...) Id stwonyfpo proslu bardzo 
efcktowng wlzuatnie grg FPP i (teby sig jeszcze tepiej 
sprzedawafa) nadatjej tytut Quake 2 A prawda jest 
taka, ze w deatbmatebu Q1 nawet w low*resie bije 
100X sleclowanie 02, a pod wzg. kltmatu nawet nie ma 
co pordwnywBt tycb gier, bo szkodu czasu i miejsca. 

J.,.} JeMl konw$zaleiy gttiwnie na tatfnej grafice - 
proszg bardzot grajcle sobie w Q2, w tym momencie 
jest to cool giera. Ate wszyscy mitoknicy dtabolicmgo 
nastroju, dia kttirych KLIM AT jest wamejszy od brake 
sporycfi pikseilfporozmywanycb teksturjwwiedzg to 
same: Quake 1 rzgdzi forever!!! (...) Na wszefki 
wypadek wolg podpisaO sig tyiko iniejafami (po co mi 
wizyty rozmaitych 10si, klOrzy bgdg chciell mnie 
przekonad hejsbolami (..*). 

TZ zTomasrowaMaz. 

HoukI 
Jako wstgp oglaszam, ie wstgpu nie bgdzie (...) 
f. Jak to jest, ie (...) na 2 CD nie mlemcfe teledyskbw 
czy tez krdtktcb fitmikdw? (...) 
3. Piszgc o Dream CD (...) mielismy na mytficoi 
niepowiarzalnego. Tak wige Dream CD nie jest 

zwykfym krgikfem (...) wydawanym co mfesige. Dream 
CD powinien by6 CD zawwrajgcym albo peine wersje 
superpnebojow (co jest nlemoiliwe), albo nowe dema. 
ktdrycb nie zrtajdzle sig na Innych CD (np. GTA bez 
tfmitu czasowego) (Jf 
4. Od czasu do czasu przydatby sig uzytek w petnej 
wersjl 

Intruder 

Ad 1. Preferujemy bowiem playable demka I rozmaite 
bajerki - to raz. Do teledyskow trzeba mieC pram 
autorskie, no / zajmujg one oihrzymlg fiezbg Mb - to 
dwa. flimiki - no, gdy sg jakieS (ajnet to czemu nie? 
Bywajg... 

Ad 3, Masz raejg. Ale,,, “speejaine wersje demn (nie 
mowigc o superprz&bojach) to marzenie scigtej gtowy- 
Gidwnie dlatego, ie dema gier najczgiclaj sg dostgpne 
dia wszystkicb - wige jam my je mamy, to ma je) 
konkoreneja. Qwszem, crasem moina zdobyt jakies 
demko na prawacb wytgcznoSci - ale co z tego, 
musimy tu niestety ponanekad na naszg konkurenejg. 
Wiefokrotnle juz uiyskafidmy od flrmy X prawo na 
wyfgcznoU do danego dema (ten, ie w danym 
miesigeu tyfko my mozemy je zamleSciC, albo / ze nikt 
inny w Polsce nie ma prawa w ogdfe go opubttkowaC) - 
a potem wldzimyje na CD w piimie X czy t Mallujamy 
do flrmy z pretensjami - a tarn robig wialkle oezy, bo 
nikt sig nawet do nicb nie zwracat z prosbg o zgodg na 
zamieszczenia dema... \ co - mamy konkurenejg podad 
do sgdu czy wysiad bombg w paezee? Ta Polska diugo 
jeszcze nie bgdzie normafnym krajem. gdzie 
przestnegasig pewnycb zasad 

Ad 4, Od czasu do czasu bywajg, mote nie ? 

Dost dziwne pytania 

1. Po co komu Poradnfk Hackers, jak tyezy sig tyiko 
wybranycb gler? 
4, Wigeej gier FPP na kompakeie ? 
5, Kiedy bgdzie Gambierinda? 
9. Za co ta cena? 
14. Czy Mr Jedi nie jest kosmitg? 

Leszek Kanlorek, Fablantee 

Ad. 1 Wcale niel Pfzyklady tyczg wybranych gw, ala 
oplsane melody "g^zebanfa‘, moina stosowad w 
praktyczn're kazdaj gierce na PC. Zrcsztg PH to jui , 
zasadgiezo hisioria... 
Ad A To nie zalefy od nas flbz tyle razy to piszemy... 
ludzia,,,), i m 
Ad 5. Ehm. zapytaj raezej organizaiordw. » W 
Ad 9, Za 2 CD* gtubo ponad 110 stron (i mato irokjam’), 
\witdA okfadkg. dobry papier, pudelKo na COt pefne wersje^ 
gier.., itp. JeSII kto^ i Was pokaiS nam, jak tomb\t przy 
cenie np, 9.99 (l nte doktadad do internsti) - ozlodmy go^ 
otezyma Nobla z ekonomii. 
Ad 14. Raezej nie jest; Zdaniem redakiji jest po proslu 
zdegenerowan^ czfekoksztatma lorme zycta, o 
szcz^tkowym I zmutowanym mbzgu. NajprawdopodoNej 
jest to oslatoi Zy|gcy przecfsiawlciel Australopitecusa- 
Gbee ghee ghee! - pok^kuie radognie Mr Jjtii, skacz^c po 
Srianach i obgryzajqc kwiaty w donjczkach.:(Smugglerl Ty 
zdrajco! A kto ml wezoraj zozari rdZowego pomponlka ? 
mojego iewsgo papuda, cotf l Zaprawtlg powiadam d - 
jutro zostameszogfu&zdny nasza refkcyji|i dgbow^ law^ 
- dop. Jedi) 



Pomyst na gr? 

(...) Mamy kilka pomystow na zrealizowanie gry. 
Chcielibysmy sig dowiedziec gdzie mozemy wystac te 
pomysty (...) 

S’qubi & Wisnia 

dodatkow do Quake itp. - raz, ze juz par? razy o tym 
pisalismy (np. w pliku dolqczonym do tychze dodatkow). 
Dwa, ze reguly nie ma; rozne dodatki uruchamiajq si? w 
rozny sposob; najtatwiej przeczytac sobie dof^czonego do 
danego pliku manuala (wiemy, ze po angielsku - ale to nie 
jest bariera nie do pokonania). I pami?taj - zlosc pi?knosci 
szkodzi! Nadal jestes na nas zla? ;-))) 

Na adres jednego z polskich producentow gier (LK Avalon, 
Seven Stars, Metropolis, Leryx-Longsoft itp). Ale radzimy 
nie wi^zac z tym nadmiernych nadziei... 

Rogacz powraca 

(...) W kwietniowym CDA pojawita sig karykatura 
Rogacza (...). Ze wzglgdu na oczywistq zbieznosc 
xywki prositbym o wyjasnienie tego problemu (...). W 
niedalekiej przysztosci (tzn. po maturze i studiach 
informatycznych) przypetzng do Waszej redakcji 
ubrany w ognioodporny kombinezon i pancerz 
wytrzymujqcy ostrzat z dziatek o kalibrze do 50 mm w 
poszukiwaniu odptatnego zajgcia (...). Jeszcze jedno - 
po spgdzeniu catej doby (...) na granie w demko 
Targets postanowitem zmienic zdanie i Juz nie 
zgadzam sig, ze Earth 2140 jest niemieckie i zgadzam 
sig ze Smuggierem, ze “zawsze przyjemnie pomystec, 
ze Polak potrafi". (...) Czy Jaspin to pled pigkna i ile z 

M>tych pteciow jest w Waszej redakcji? 

i Pawet “Rogacz" Piasecki, Tursko 

Co dokarykatury Rogacza - moze nasz rysownik 
przewldziat przyszloSd i Twoja obecnosc w naszej 
redakcji? My nie zdmykamy drzwi przed nikim, kto ma 
matur? w kieszeni i ch?c sprobowania swoich sit w tej 
branzy, Choc naturalnie zapora ogniowo-dzialkowa we 
drzwiach to tylko pierwszy proces selekcji. Ale jesli si? 
spravydzisz... Jaspin to ptec jak najbardziej pi?kna (vide 
karykatura w 4/98 CDA, zdj?cie w CDA 6/98), a takich 
“pleci" mamy w redakcji dose sporo - tzn. wliczajqc 
zdominowanq przez t? form? zycia ksi?gowosc i jednq 
osobnipzk? w DTP. Dodajmy jeszcze do tego niejakiego 
Ogre’a (p_ft^watpliwa - ponoc po jego narodzinach lekarz, 
ktory ogjpaj tego obywatela powiedziat do pielpgniarki 
"eee, zrfea - pisz pani: chlopak!’’) a masz obraz calosci. 

f • 
Wkurzona girl 

Kupujg Was odgrudnia (...) Nie trujeie dupy menom, 
girlom i tym trzecim gtupimi obietnicami. Obiecaiiscie, 
ze dacie ptytkg wypetniong po brzegi petnymi 
wersjami gier (...). Wigcej demek, programdw, 
scherwerow (jakos tak sig to pisze) [szertery? - 
redakcjaj, czadowe wersje gier (..'). A gdzie 
karykatury (...) nie iiczg oczywisde karykatur dwoch 
dose smiesznie wyglgdajgcych osobnikdw (...). 
Zamiesccie wscenie czadowe rysunki, ktore by 
pasowaty jako tapety i jakies screen-savery. (...) 

£ Wstawiam sig-za Jackiem Trzcielihskim (CDA 1/98). 
Mdwiliscie, ze bgdzie petna wersja Quake 2, a na 

|dodatek dotgezyeie do ptytek Procesor Pii-266 tub 
kartg 3Dfx i obnizyeie ceng pisma. Czytajgc to 
posikatam sig z radosci i o mato jaja nie znioslam. I 
CO??! GDZIE TO JEST ?! (...) M6j napalony braciszek 
grajgc w DN3D cos poweiskat i gra ocenzurowata sig. 
Co zrobic aby powrbeity plakaty z dziewezynami i inne 
bajerki (...). Jak urucbomic dodatki i konwersje do 
Quake i DN? (..) 

Ewelik z ??? 

\ U 
Wi?c tak: CD pelen pelnych wersji niestety nam nie wypalil 
w numerze kwietniowymS^ale sprawa jest nadal aktualna, 
tzn. w%esniej czy pozniefpostaramy si? "zmajstrowad" 
CD tylko z petnymi wersjami (poki co sprbbujcie si? 
zadowolid krqzkiem wypehanym po brzegi jednq calq gra). 
lloSd demek itp. bajerkow limitowana jest obj?toscia CD i 
wielkosciq samych demek (im wi?ksze - tym mniej ich w 
sumie na CD). Karykatura wi?kszej cz?sci tworedw CDA 
byla przeciez w kwietniu. Scena - rysunki dobre jako 
tapety s^catkiem cz?sto (sam mam taka scenowa tapet?). 

#|creen-savery nie podpadaja pod seen?, ale tez sa 
,p(zobacz chocby. tan CD i dziahBonus). Co do pelnej wersji 

rTluake.2 itp. - o]eje|Pipi2eciez to by I - fakt, ze okrutny - Z- 
A-R-T. Chcieliby^yjrobic Warn takie prezenty, no ale... 
DN3p - gdzied yy^pcjach jest cos takiego jak “parent 
lock*' - jegp akty^aeja powoduje ocenzurowanie gry, Ale 
wystarezy go tylko “od-wcisnqd",.. Uruchomienie 

Plusy i minusy 

Czesc!!! Jestesmy mifosnikami CD Action, lecz od 
pewnego czasu dopuszczacie sig niedopatrzenia! 
Brakuje nam kawatka oktadki! Dlaczego jest ona 
krotsza od reszty pisma o ok. 1 milimetr?! Co w 
naktadzie 40 tys. egzemplarzy daje 40metrow papieru, 
nie liezge farby drukarskiej, ktore mozna by 
wykorzystac np. na plakaty fajnych gierek tub 
zwigkszenie dziatu "ACTION REDACTION” do trzech 
stron. W koncu trzeba cos zrobic z tym 1 milimetrem! 
Jezeli nie} to chcemy swoj milimetr z powrotem. Gdyby 
nic nie zostato zrobione, to naslemy na redakcjg 
wszystkich mitosnikow CDA, ktorym tez brakuje 
kawafka oktadki. Tak po za tym, to pismo jest super, 
po prostu OK. Oceniamy CDA na 9,99 z 10 mozliwych. 
Oczywiscie tg 0,01 odjglismyza ten miiimetr. Mamy 
nadziejg, ze chocby za tg oktadkg zostanie 
wydrukowany nasz list. Chcemy kupic akcelerator 
grafiezny, ale mamy pewne problemy, nie wiemy jaki 
wybrac. I tu prosba do redakcji, zrobcie porownanie 
pomigdzy: “Voodoo”, “nVidia Riva 128”i “Voodoo 2”. 
Liczymy sig z waszg radg, bo made tu spore 
doswiadezenie. Pytanko. Dlaczego w kwietniowym 
numerze CDA demo "Grand Theft Auto PL” Nie jest po 
poisku!!! (na ptycie pisze PL). Myslelismy, ze 
popykamy sobie w polskg wersjg, ale sig zawiedlismy. 
To jak to jest?!?! 

LOPEZ &KAML0T 

Trwa wlasnie intensywne sledztwo dotyczace 
bezprzyktadnej kradziezy 1mm oktadki. Gdy tylko ekipa 
sledcza zakonezy prace, poinformujemy Was o efektach 
dochodzenia. Pierwsze slady wskazuja na mafi? 
mongolsko-kenijska. A tak przy okazji: mamy naklad 
90.000 a nie 40.000... Wkrotce powinniscie miec w CDA 
test kart 3Dfx. A co do demka - ono JEST po poisku. 
Sprawdzalismy. Jesli odzywa si? Warn ktos po angielsku, 
to ustaweie sobie w odpowiednim menu polska wersj? 
j?zykowa i po sprawie! 

Kolejne nudne pytania 

1. Chyba wiem czemu nie chcecie pokazac twarzy (na 
pryszcze - Oxy). 
2. Czemu na oktadkach nie ma fajowych gierek, tylko 
jakas TOCA? 
3. Nie lubig konkursow 0-700-cos tarn (...). 
4. Mowicie, ze nie ma mangi w CDA, wige czemu jg 
reklamujecie? 
5. Mowicie, ze made mato papieru (...) wige co robi 
konkurs na catg strong? 
6. Gdzie rubryka z kawatami, gdzie plakaty? 
7. O RPG troszkg za mato. 
8. Ten Action Plus - trickow w nim za matoto [tak byto 
w oryginale - red.j. 

IVtichat z Czechowic - Dziedzic 

Ps. Wydrukujcie wreszeie ktorys z moich listow! 

No i sam widzisz - cierpliwosc bywa nagrodzona i 
wreszeie si? doczekates. Doczekasz si? tez kiedys 
plakatow (pkt. 6); rubryka z kawatami b?dzie raezej tylko 
na CD (choc z okazji wakaeji postaramy si? wpuscic nieco 
luzu na nasze lamy, a tak na marginesie ukaze si? zarowno 
numer lipcowy, jak i sierpniowy). Co do innych punktow: 
1) pryszcze to nic; bardziej boimy si?, ze par? twarzy 
wyda si? znajomych tym, ktorzy kolekcjonujq listy 
goneze^ 2) Jesli TOCA dla Ciebie nie jest fajowq grq, to 
mozemy si? tylko pocigc i zastanowic w co grasz... 3) 
Przeciez nikt nie kaze brad Ci w nich udzialu... 4) Za 
reklamy nie ponosimy odpowiedzialnosci - a moze wolisz 
zamiast nich reklamy papieru toaletowego albo podpasek? 
5) Robi za reklam?. 7) Fanom danego gatunku gier zawsze 
jest "troszk? za malo" tekstow na tematy, ktore ich 
interesujq, niezaleznie od tego, ile by ich tarn nie byto. 8) 
Lototo! Tricki sq tylko dodatkiem, Action Plus koncentruje 
si? na PODPOWIEDZIACHachach ;-))). Ps. Tytuf listu _ 
pochodzi od autora, dla nas nie ma nudnych czy gtupich 
pytah... (s^ co najwyzej pytania, ktore cz?sto si? 
powtarzaj^). 

Gtos lesnego ludka 

1. Przylgczam sig do prdsb o segregator COa t 
2. Brakuje mi kilku stron po$wigconych WWWoLr 
3. Czy moglibyScie dad jakieS dodatki do Earn 
4. la Whacker Tracker nalezg sig Smuggierowi butJ? 
5. Zrobcie osobny dziat na CD o nazwie 3D itam* Y 
umieszczajcie dema wymagajqce akceleratora. 
6. Po jakiego borsuka dajecie solueje w CDA, skoro 
jest Action Plus? 
7. Mniej Sceny i KCh. 
8. Rogi mi rosng gdy widzg reklamy 0-700... 
9. Mozna czasami spotkac kogos z Was na IRC (...)? 
(...) Oceniam Was na 9/10. 

Ps. Wilki tez tak uwazajq 

Ad 1. 0 segregatorze na razie zapomnijeie, nie planujemy 
tego w najblizszym czasie (ale tez nie mowimy “nigdy nie 
b?dzie"). 
Ad 2. Nam tez;-). Tzn. brakuje nam kilku stron by 
stworzyc taki dzial... Ale gtowa do gory, cos si? 
wykombinuje! 
Ad 3. Edytory s^ (od czasu do czasu) na CD. TopWare 
poki co nie wypuscita nic, co daloby si? zamiescic na CD 
(tzn. zadnych darmowych leveli itp.). Ale ostatnio pojawit 
si? komercyjny pakiet z nowymi misjami. 
Ad 4. Za opis (grrr!) czy za sam program? Bo jesli to 
drugie - to idz bid autora, nie mnie (zresztq FT2 powinien 
poprawic Ci humor?) 
Ad 5. Hm... za jakis czas latwiej b?dzie zrobic dziat, w 
ktorym b?dq zgrupowane demka NIE wykorzystujqce 3Dfx. 
Poki co zaznaezamy "dopalane" wersje gier w “zawartosci 
Cover CD'k 
Ad 6. Bo: od nadmiaru solueji jeszcze nikt nie umarl 
(aezkolwiek paru juz zgtupiato), nie kazdy chce/moze 
kupowac Plusa itp. 
Ad 7.1 zeby jeszcze dolar by! po 0,2 zl!;-). A serio: te 
rubryki maj3 sporo fanow... 
Ad 8. Rogi w takim wieku... oj, zycie Ci? gorzko 
doswiadeza!;-). Inna rzecz, ze sarenka powinna bye z 
rogami, wi?c w sumie dobrze si? sklada, nie? 
Ad 9. Smuggler jak ma czas (a zwykle nie ma), to zaglqda 
tarn od czasu do czasu. 

Zlosliwiec? 

(...) Czy konkurs na Awe64 nie powinien zawierac 
pytania: “ktore z ponizszyeh miast jest stolieg Polski: 
Sydney, Natgczdw, Warszawa?” (...) Dlaczego cena 
pisma wzrasta? Powinno bye odwrotnie - im wigkszy 
naktad, tym nizsza cena (...) czy ivy se JAJA z 
czytelnikow robicie? A moze zabrakto Warn kasy na 
trunki atkoholowe podezas imprezy? Dlaczego ZAWSZE 
kiedy odbieram CDA z kiosku smierdzi on 
papierochami? (...) Co sig state z recenzjg New Beat 
2000? W numerze 12/97 natiezytem az 9 pdnych 
wersji gier. (...) Aha, czy mogliby&cie (Przmytnik - to 
do Ciebie) dowiedziec sig czy na scente nie ma takicj 
xywy jak Cobra? (...) Numery stron powinny byt na 
dole (...). 

Adam Ostapihski, Zamosc 

clelE&my dad lakie pytanie. ale po ^61k m 
*azalo si?, ze 95% redaklorbw typowalo na 
n Sydney (a pozostate 5% W3chock). 

ssR'SsyssaS- 
RELATYWNIE nasie pismo laniejel (Dodaimy, 
S. papieru itp. rosna 2 Wtel duio siybcle) 0 J 
s gdyby zahrarfat. te naktad = nftsza 
y nakladzie fzgdu np 1° mln- *P;. 
stosowai ceny... ujemno, izn, kazdemu 

■Sze 2 zl- Alkohol nic nas me kosztowal. 
S tamper 1 dyskietek nadsylanych pizez 
Nieziy chofi nlebleski! Czemu CDA zalatuie 

Ii? powiedz kioskarzowl. by pfw BWy. 
tirpAI Rocenzia Beat2000 - comlalo byt?. 

v poprzednim numerze m la let nawet 
,u i?/97- htrimmm, ciekav/e. 

, poprzednim numerze miaiesnawe 

' h wersji gier w 12/97- hmmmm ciekaw 
uwzgiednlalpc W wybttna orygmalnosc. 
I "zaklepans". choc a Rural nie pamieiam 



arabskimi, ni€parzvs^ - rzymskimi, a strony powyzej 100 
mleb numeracy Jieksadecymalnq. A gdy zaczniecie 

mamdzlfi, przywrbelmy pierwotne rozwiqzanie i wszyscy 
b?dq 8ARDZ0 szcz?Sliwf 

WqtpliwoSci Spidera 

1. Czy kto$ w CDA zajmuje si? przygoddwkami? 
2. Napiszcie skrotowo w jaki sposob motna zrobic gr? 
typu Discworld 2. 
3. Hu cztonkow liczy Wasza grupa? 
4. Jak wyglgda normalny dzien w CDA (jesli takie si? 
zdarzajg) 
5> Przyifijcie mi swoje zdjgcia z aulografem. 
6. 0 co chodzi w scenie np. czy grafik ma robic 
swoje wtasm grafiki, czy mote korzystac z cudzych 
prac? Co to sg stuffy i gdzie je mozna kupic? 

Spider, Krakow 

Ad 1. Ludzie malej wiary powiedzieliby, ze jesli w CDA 
pojawiajq si? recenzje takich gier, podpisane przez np. 
Anakh?, El Generalo Magnifico i Patryka Sawickiego - to 
ktos si? nimi zajmuje. Ale tak naprawd? to te recenzje 
piszs si? same... Ten tekst zreszta tez pisze si? sam,;-) 
Ad.2 Wersja bardzo skrotowa: nalezy miec pomyst, 
rozpisac go w sensowny scenariusz, znalezc grafika, 
kodera, muzyka (najlepiej by bylo po paru ludzi w kazdej 
specjalnosci) i ci?zko pracowac przez minimum rok. Ale 
mysl?, ze chodzi Ci o to, czy s$ jakies programy do 
robienia gier? Otoz sq, ale za ich pomocg stworzysz co 
najwyzej 100% amatorsks strzelanin?. Gdyby robienie gier 
bylo proste - to milion ludzi juz by to robilo i mielibysmy 
2000 polskich gier co tydzieru 
Ad 3, Zobacz stopk? redakcyjn^ - tarn jestesmy wszyscy 
(przynajmniej ci najprzystojniejsi), 
Ad 4. Nie zdarzajq si?. Jedyne czego jestesmy w danym 
dniu pewni to to, ze na pewno wydarzy si? cos, czego nie 
przewidzielismy w najczarniejszych snach i b?dzie mlyn 
totalny. Zgroza! 
Ad 5. Prawd? powiedziawszy swoje zdj?cia wysytamy 
tylko przedstawicielkom ‘'pci odmiennej", a i to pod 
warunkiem, ze wczesniej otrzymamy zdj?cie danej 
osobniczki, najlepiej w stroju kqpielowym (albo i bez). A i 
tak tygodniowo musimy wysylac ze 200 zdj?c Lztosliwi 
wprawdzie mowiq, ze sg one potem przylepiane do 
plakatow reklamujgcych srodki antykoncepcyjne (z 
dopiskiem "...bo inaczej b?dziesz mial TAKIE dzieci"), ale 
to tylko wredne pomowienia! 
Ad 6. O rany, trudno na to odpowiedziec! W scenie idzie o 
to, by wykorzystywac komputer do czegos wi?cej niz 
tylko do grania (twongc dema, muzyczki, grafy) w celach 
niekomercyjnych. Grafik liaturalnie powinien tworzyc 
wfasne dzieta, ale korzystanie z cudzej pracy (np. 
przerysowywanie rysunkow - z zaznaczeniem tego faktu) 
jest dopuszczalne, Naturalnie najwyzej cenieni sg ci, ktorzy 
tego nie robig (i sg dobrzy w tym, co robig samodzielnie). 
Po prostu poczytaj sobie arty scenowe, diskmagi itp., a 
poczujesz bluesa, "Stuff' to slangowe okreslenie 
scenowych produkcji. Mozna je kupic na gietdzie od 
handlarzy (choc nie wiem czy warto napychac im 
kieszenie; stuff jest freeware!) - mozna znalezc w CDA, 
mozna go otrzymywac od kumpli drogg swappingu itp. 

Wieczny problem 

(...) Moglibyscie zamieszczac dema wszystkich 
programow, o ktorych piszecie, tudziet pisac tylko o 
programach, ktorych dema aktualnie zamieszczacie 
(■..). Czy dacie dema “Sensu zycia wg Monty Pythona”, 
Dune 2000 [i tu dlugasna lista tytulow - red]. A moze by 
tak przekonwertowac chomika Alfreda do CDA? A 
moze by tak (w dziale “film”) omowienia serii X-fifes 
fub Dark Skies (...). Thxza seen? (...). B?dzie gra 
oparta o cykl “Highlander”. (...) Czy Max Damage nie 
przypomina Warn Kurgana za kierownieg? (...) Kilka 
zapowiedzi (sprzed roku), mowig Warn cos: Duke 
Nukem 3D 2, Prey, Stephen’s King The Dark Half - 
Endsville, Wes Craven’s Principle of Fear, Hellraiser - 
Virtual hell, Marvell 2099, Zombieville, Gabriel Knight 
3?(-) 

Connor Duncan Quentin Mac Leod 

Wiecie skgd lyle imion? 

Pierwszy problem jest nierozwigzywalny. Pisalismy juz o 
tym wielokrotnie. Nie wszystkie opisywane pogramy majg 
SW0Je dema, a jesli nawet majg, to pojawiajg si? one 

czasem par? miesi?cy (vide Quake 2, Red Alert) po 
premierze produktu. Stgd musielibysmy pomijac wiele 
wspanialych produkcji lub pisac o nich z pot?znym 
opoznieniem, To by si? warn chyba nie spodobaio? 
Gdybysmy zas pisali tylko o programach, ktore sg na 
danym Cover CD, to dzial recenzji uleglby znaeznej 
redukcji, poniewaz wi?kszosc dem to tylko zapowiedzi 
gier, ktbre - kiedys - powstang. A przeciez recenzja MUSI 
bye zrobiona na petnej wersji gry - i co wtedy? Demka 
gier (czy damy) - gdy tylko si? pojawiq, to na pewno 
damy, ale to przeciez nie zalezy od nas. W naszym 
interesie jest przeciez zamieszczanie (jak najszybciej) 
mozliwie atrakcyjnego dla czytelnikow materialu. Nie ma 
tak, ze odkladamy jakies atrakcyjne demko tylko dla siebie 
- bo po co? Alfred swietnie si? czuje w PCS, nie wiemy 
czy przeprowadzka wyjdzie mu na zdrowie. Rubryka 
filmowa zostala wlasnie (zgodnie z waszymi zyezeniami) 
zredukowana w znaeznym stopniu i raezej nie b?dziemy w 
niej zamieszczac streszczeii jakichkolwiek seriali. B?dzie 
gra oparta na "Niesmiertelnym"? Cool (mamy tylko 
nadziej?, ze bazujqca raezej na filmie - i to pierwszej 
cz?sci - niz serialu). Kurgan za kierownicq - che che, 
faktyeznie, jest jakies podobienstwo (ci, ktorzy nie kumajg 
kto to jest Kurgan, powinni obejrzec wspomniana 
pierwszg cz?sc "Highlandera"). Zapowiedzi z przesziego 
roku: Duke przemianowal si? na DN Forever i bye moze 
pojawi si? jeszcze w tym roku, podobnie jak Prey i Gabriel 
3. Reszta nadal pozostaje zapowiedziami... A co do Twojej 
xywki - chyba wiemy, a jebli nie, to zapytamy Ramireza. 

Propozycje 
1. Jak w CDA jest dzial o filmie, to niech b?dzie o 
sporcie, przeciez jest to zwigzane z komputerami (...), 
np. wyniki NBA. 
2. (...) Na str. 115 zamiescie, co b?dzie wnast?pnym 
numerze (...). 
3. 4 strony na “zawartote Cover CD”?! Po co az 2 
kartki (...). 
4. Humor (...) czytelnicy by przysytali doweipy o grach, 
smieszne obrazki (...). 
5. Pomocna Dion powinna si? powi?kszy6 (...). 
6. Solucje - po co do Theme Hospital? Mote by do 
Tomb Raider 2? I nie odsytajcie mnie do Action Plusa 
(...) zbieram na 3Dfxl 

??? ze Stalowej Woli 

Ad 1. To raezej nie przejdzie - bo patrzgc w ten sposob, 
musielibybmy byb gazetg o WSZYSTKIM, bo zawsze cob 
si? komub skojarzy z komputerami... Nie wspominajgc juz 
o aktualnosci wynikbw itp. 
Ad 2. Pisaiibmy juz, ze trudno to zrobib - specyfikg naszej 
pracy jest to, ze sami zwykle nie wiemy, co b?dzie w 
nast?pnym numerze (lub wiemy w duzym przyblizeniu). 
Ad 3. Bo i tak ledwo si? miesci... Pewnie, ze mozna by to 
bylo upchac na 2 stronach zamiast na 4 - ale wtedy 
b?dzie to malo czytelne. Prbbowalibmy! 
Ad 4. OK, poddajemy si? - wygraliscie! Przysytajcie co 
chcecie - zobaezymy co z tego wyjdzie... 
Ad 5. To przeciez zalezy TYLKO od Was - tzn. od ilosci 
anonsow, ktbre nadsylacie. 
Ad 6 Solucja do TR2 zaj?laby w CDA z 15 stron... 
Zyczymy powodzenia w odkladaniu kasy. 3Dfx rzgdzi! 

Uprzejmie prosz$... 

... o przeslanie mi petnej wersji gry; wystanie 
archiwalnego numeru CDA; tipsy do gry; porad?, jaki 
sprz?t mam kupid, Hstowng odpowiedz na drgczgoy 
mnie problem itp. itd. itp. 

Ludzie - nie sprzedajemy gier. Numery archiwalne 
'zamawiac nalezy WYt/\CZNIE na dolqczonych do CDA 
blankietach, Tipsbw i solueji nie wysytamy NIGDY i 
NIKOMU Porad o sprz?cie rbwniez nie udzielamy, a juz 
szczegbinie w formie listownej (nie dolqczajcie kopert ze 
znaezkiem!). W sumie nie odpisujemy indywidualnie na 
zadne listy (inaczej nie starezyloby nam na nic czasu!) I 
tak dalej - pami?tajcie o tym, piszqc listy! 

Przeprosiny i nie tylko 

(...j Pragn? przeprosid wszystkich czytelnikow CDA 
oraz inne osoby, ktore mogty si? poczuc w jakikolwiek 
sposdb obratone moirn poprzednim listem (CDA 19). 
Chciatbym abyzostat on potraktowany za niebyty, by 
nikt nie wchodzil wi?cej na ten sfiski (wazelinowy) 
temat. (...) Swojg drogg wol? bye dupkiemf 
uwatajgcym innych za idiotow nit sgdzit, ze kazdy; kto 

zrobit cos szybeiej lub lepiej jest oszustem lub 
zfodziejem korzystajgcym z pirackich ustug. Nie chc? 
nic sugerowac (np. “Rozmowy ssakow... wnr21), 
“ale serce mowi swoje”. A wy nigdy nie opisujecie 
programow w wersji shareware? (...) A propos 
piractwa XXX (censored!) procz pustych slow robi cos 
(prenumerata za 1/2ceny). (...) Wst?pniak (...) kiedys 
byla tarn reklama obecnego lub nast?pnego numeru, a 
teraz: jestesmy najlepsi, inni to szmaty, rozdajemy 
Bog wie co (...). 

Leszek G. Kornowski 

Na poczgtek - sorry za literowk? w nazwisku w 
poprzednim liscie. Informujemy tez, ze nie otrzymalismy 
listu, o ktorym piszesz w pomini?tym fragmencie 
(poczta... ech). Odnosnie innych zarzutow - nie 
twierdzimy przeciez, ze kazdy, kto np. zrecenzuje gr? X 
szybeiej od nas to kanciarz i/lub pirat. Nie jestesmy 
psycholami, w?szqcymi wokol spisek i uwazajgcymi, ze 
nikt nam nie dorasta do pi?t, ze jesli ktos jest od nas 
szybszy, to tym samym musi grab nieuezeiwie itp. Ale co 
powiesz na taki numer: recenzja gry w pismie X pokazuje 
si? np. 3 miesigee przed premier^ gry (co oznaeza, ze 
redakeja miala dost?p do niej co najmniej 4 miesiqce 
przed premier^) - a wiemy (od autorow!), ze nie byto 
zadnych beta-wersji dla pism; ba - NIKT (procz nas) z 
Polski nie zwracal si? do nich z prosbq o udost?pnienie 
gry do testow i recenzji. Zas wersja, ktorq otrzymalismy 
(miesiqc przed terminem premiery!) jest - zdaniem 
autorow - jeszcze ciepla, bo doslownie par? godzin 
wczesniej zeszla z tloczni. I jak to mozna logicznio 
wytlumaczyb? Nasuwa si? tu par? ciekawych hlpotezS 
Co do nas, to opisujemy gry (w dziale recenzje) TYLKO I 
WYLACZNIE na podst. pelnych wersji (lub ew. mocno 
zaawansowanych beta-wersji) otrzymanych od autorbw 
lub dystrybutorow. I od tego nie odejdziemy - w imi? ; 
zasad. Owszem, zdarza si? nam opisywac gry w wersji 
shareware - ALE NIE JAKO RECENZJE. Recenzuj^c cob ; 
na podst. sharewareowych wersji krzywdzilibysmy tak 
producentbw, jak i czytelnikow, bowiem to tak jakby 
opisywac rozkosze jazdy nowym sportowym modelem 
Merca na podst. przejechania si? 10-letniq taksowkq tej 
marki... Czujesz o co chodzi? Jesli idzie o prenumerat? 
(nie wiemy jaki to ma zwiqzek ze zwalczaniem 
piractwa,..), to my rbwniez ofemjemy alrakcyjne upusiy 
cenowe, na pewno orfczuwalna dia czytelniftbw. 
Wst?pniak - kwestia gustu. IrurJnozresztq, by^my pisali 
"jestesmy najgorsi, dzjS nie roblmy zadnych kcmkursdw \ 
odwalciE! sJ? w koheu" itp. "Inni to szmaty* * bez 
przesady! To juz sobie sam dopowiedziafel.. 

Hi! 

(...) Chcecie 4 strony wolne? - przeniescie “zawartosc 
Cover CD” na krgtek! 
Reklamy motna zamieszczac nie lylko w CDA ale i na 
plycie (...). Ktos jeszcze pami?ta numer 9/97 - 
zamiesciliscie tarn kody do Carmageddon - nie 
dziafajg. 
(...) Chciafbym pisad proste gierki (...), ale nie wiem w 
jakim j?zyku (...) 
A co do tistotele - odpowiedz brzmi: “tylko wgchacie”. 
Czy wygratem $rubokr?t z widokiem na morze? 

Adolf z Poznania 

Hi! (hi hi - ktos mnie laskocze!). Zawartosc CD na krqzku 
mija si? z celem - po jego odpaleniu i tak wszystko jest 
jasne. A tu chodzi o to, abyscie nie kupowali "kota w 
worku", tylko od razu mogli zobaezyb co jest na CD. To 
raz, Qwa, s*j lam klawiszologte - tatwlej chyba 
pfsroo w r?k? ni^ otworzyb podezas gry osobne okno (o 
lie mo^na) J czyiai? ImzU, jak widab, stron nam wiaSnle 
przybylol Reklamy - nlezly pomysi, zebyS potem nie 
zalowal!;-) Kody do Carmageddon - na tym CD (Bonus/ 
Tips) powinny byb wszystkie moztiwe kpdydolej glery (a ’ 
tamte dzialajg, spoko). J?zyk programowanla■-polecamy 
C++. Lfstotele * ehm, ghm.,. wygnale^t ALE... leby 
otrzymab obiecany §rubokr?t musisznajpierw dostarezyb 
nam multfmediafny scy?cfyk i eelownikiem snajperskim - 
taki mamy (bciSle tajny) regulamin naszego SUPER 
ATRAKCYJNEGO KONKURSU USTOTElfc 

Przykuci kajdaskami do PC-rdw 
Smuggler & Mr Jedi> czyu Men at 

(NEVBREmiNG) Work 
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COMPUTER GAMES 

COMPUTE! 

Wystarczy, ze wytniesz kupon konkursowy 

znajduj^cy si? na odtadce CD-ACTION 

(numery od czerwca do pazdziernika) oraz 

5 kuponow konkursowych znajdujqcych 

si? na zeszytach UNIPAPU Strzegom 

(okladki zeszytow prezentujemy obok). 

SSBHfesg Komplet kupo- 

'"y ff now (5+1) wyslij 

ICOMPUTEB GAMES] 

[computer games] 
' 1 •J/fT&i.m 

mats v r 
[computer games] 

llTER GAMES| na adres: 

S.Z.W.R UNIPAP Sp.zo.o.| 
58-150Strzegom ul. Le&na 1, z dopiskiem 

“Graj z naszymi zeszytami”. Termin 

nadsytania kuponow konkursowych 

uptywa 15 listopada 1998 r. Losowanie 

nagrod odb?dzie si? 11 grudnia 1998 r. 

Wyniki konkursu zostan? ogtoszone w 

grudniowych numerach CD-ACTION, 

ACTION PLUS, KAWAII, PC SHAREWARE. 

I——Kacw I 
[cqmputergy..,;^ 

[compute! 

I COMPUTER GAMES] 

multimedialne komputery 
karty graficzne z chipsetem 
Riva 128, VooDoo 2 
10 rocznych prenumerat 
CD-ACTION 
komplety zeszytow UNIPAP 
Strzegom 

Planetary raiders 

zeszyty 60 kart. 
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i Akceleratory 3D 
Sprz^t 

, mix 
Jeszcze rok temu nikl Die przypuszczaf, 

it Windows 95 slanie sip dominujpcp 

plBtformp dla gier kompulerdw 

osobistych. I to nie tylko tych prostych z 

gralikp 20, ale takze bardzo 

wymagajpeych z rozbudowanp gralikq 3D. 

A jednak stato sip. System Dos jako 

platlorma dla aplikacji multimedialnych (i 

Die tylko) praktycznie przestat istniec. 

tUKASZ GRABIEC Dzis juz chyba na palcach 
jednej r?ki mozna policzyc 
gry, ktore pracujq w tym 
systemie. Dlaczego tak 
si? stato? Otoz 
bezposrednia komunikacja 

aplikacji dosowych ze sprz?tem 
oznacza, ze tworcy gier majq do 
dyspozycji wydajne i szybkie metody 
dziatania. Niestety Dos jako znakowy 
system operacyjny nie oferuje zadnego 
API (Application Programming 
Interface) wspomagajqcego 

programistow gier. Piszqc program w 
tym systemie, sami musimy 
zatroszczyc si? o obstug? danego 
urzqdzenia, takiego jak np. karta 
graficzna czy karta dzwi?kowa. Dla 
kazdego z nich trzeba napisac 
odpowiedni program obstugi (istnieje 
co prawda standard VESA, ale 
obejmuje on jedynie karty graficzne). 
T? niedogodnosc postanowit 
zniwelowac Microsoft. Wraz z 
ekspansjq systemu Windows 95 
wprowadzit on zestaw bibliotek 
multimedialnych pod wspdlnq nazwq - 
DirectX. Zestaw ten sklada si? z 
nast?pujqcych komponentow: 

DirectDraw * podstawowy modul 
grafiki 2D 
DtrectSD - modut grafiki 3D 

DirectSound - modut obslugi dzwi?ku i 
muzyki 

Directlnput * obsluga urzqdzed 
wejScia 

I Direct Play ■'obsbga sleet 

Biblioteka ta oferuje zestaw API 
utatwiajqcy programowanie gier w 
systemie Windows 95. Jednek pny 
wielu jej zatetach ms jednq, zasadntczq 
wad?. SzybkoSd dziatania aplikacji 

I napisanych przy pomocy DirectX w 
pordwnaniu z apllkaqami Dosa ma of? 
tak, jak adpowiednioszybkoftS malucba 

» wr3WPifMl 
r ^ 

do pr?dkosci bolida FI. Producent 
sam jednak ostrzega, iz nie poleca 
renderingu software'owego, a 
jedynie z uzyciem specjalizowanych 
akceleratorow 3D, np. 3DFX - 
Voodoo. Stato si? jednak tak, ze 
tatwosc programowania aplikacji 
wzi?la gor? nad szybkosciq dziatania. 
Dzisiaj chcqc nie chcqc, piszqc 
aplikacje multimedialne, jestesmy 
skazani na uzywanie biblioteki 
Microsoftu. Tym samym niemozliwe 
stato si? bezposrednie odwotywanie 
do sprz?tu, np. do rejestrow karty 
graficznej. Niewqtpliwq zaletq 

DirectX jest wykorzystanie podczas 
renderingu wszystkich mozliwosci 
zainstalowanego sprz?tu. Mamy 
mozliwosc okreslenia, czy 
poszczegolne funkcje pisanego 
programu majq bye realizowane 
sprz?towo czy programowo. Jesli 
bowiem np. karta graficzna oferuje 

hardware'owe wspomaganie 
renderingu (np: Z-Buffer, 
cieniowanie, texturowanie), to 
DirectX korzysta z tych mozliwosci. 
Odpowiedzialny jest za to mechanizm 
HAL (Hardware Abstraction Layer). 

HAL jest interfejsem dostarezonym 
przez producenta urzqdzenia 
grafieznego (na przyktad w postaci 
biblioteki DLL), ktory DirectX uzywa 
do bezposredniej pracy z kartq 
grafieznq. Aplikacja korzystajqca z 
DirectX nigdy nie komunikuje si? 
bezposrednio z HAL Jesli jakas 
funkeja graficzna nie jest wsparta 
sprz?towo, 
do gry wchodzi mechanizm HEL 
(Hardware Emulation Layer). 
l\Jast?puje wtedy prdba wykonania 
danej funkcji software'owo. Chyba 
najwazniejszym modutem DirectX 
(majqc na uwadze akceleratory 3D) 

jest DireetBO. Moze on pracowad w 
dwdeh fcrybach, Retained Mode jest 
zbiorem API wysokiego poziomu, 
sluiqcego do szybklego tworzenia 
multimedialnych aplikacji 3D, 
Immediate Mode to zbidr API do 
programowania niskopoziomowego. 
Ten tryb jest wySmlenity dla 
pregramisttiw dobrze obeznanych t 

zagadnieniami grafiki 3D, Mo ze byd 
na przyktad przydatny dla tych, 
ktdrzy pragnq przeniedd swojq 

aplikadj? i Do$*u do Windows 95. 
Niewqfcjillwq zaletq Direct3D jest 

urzqdzeniBmi w spdspb niezalezny od 

zainstalowanego sprz?tu. Do 
najwazniejszych cech Direct3D nalezq: 
- Z Buffer 

- cieniowanie metodq Flat i Gourauda 
- model oswietlenia Phonga 

- mapowanie tekstur 
- mipmapping 
- filtrowanie tekstur linearne 

i bilinearne 

- teksturowanie z korekcjq perspektywy 
- przezroczyste tekstury 
- mgla 
- antialiasing 

- dynamiezne oswietlenie 
- tworzenie wtasnych materiatow 
- wsparcie dla procesorow MMX 
- niezaleznosc sprz?towa 

Zaleznosc mi?dzy Retained Mqda a 
Immediate Mode, oraz drog?, jakq 
musi przebyc kod aplikacji ilustruje 
ponizszy rysunek; 

Win32 Application 

> 

Direct 3D Retained mode 

l^ 

DirectDraw, Direct3D Immediate mode 

f 

Software Emulation 

L>n > 
1 DirectDraw, Direct3D HAL 

1 
Hardware 

Jeszcze do niedawna gry tworzono 
pod istniejqcy sprz?t. Dzisiaj stato si? 
tak, iz to rozwoj oprogramowania 
wymusza powstawanie 
specjalistycznych urzqdzen do 

akceleracji grafiki. Innymi stowy nie 
tworzy si? juz oprogramowania dla 
sprz?tu, a sprz?t dla oprogramowania. 
Dawne gry bazowaly gldwnie na 
prostej grafice 2D. Wszystkie 
transformaeje i efekty specjalne 
opieraly si? na kopiowaniu 
odpowiednich blokow pami?ci do iub z 
pami?ci ekranu. Operacje takie nie sq 
zbyt skomplikowane i nie stanowiq 
problemu dla wspotczesnych 
komputerow. Tym bardziej, ze nawet 

najprostsze i najtarisze karty 
graficzne, takie jak S3 TREO 84 V+, 

ofemjq sprz?towe wspomaganie 
Blittingu. Wszystko byto wi?c,lekkieP 

latwe i przyjpmne; az do momentu 

kiedy moc komputerow osobistych 
wzrosla na tyle, aby mozna bylo 
powaznie myslec o tworzeniu gier z 
grafikqprzestrzennq. 

Ale, jak powszechnie wiadomo, apetyt 
rosnie w miar? jedzenia. Po serii 
prostych (grafieznie) symulatorow 
lotu, takich jak na przyktad swietne F- 
15 III Strike Eagle, F-117 Nighthawk 
czy F-14 Fleet Defender, zacz?ly si? 
pojawiac gry z na tyle zlozonq grafikq 
(AH64 Longbow, Hind), ze moc 
zwyklego blaszaka (nawet dobrego 
Pentium) przestata wystarczac. 

Dlaczego tak si? stato? Otoz w grafice 
wektorowej 3D kazdy obiekt sktada si? 
z wi?kszej Iub mniejszej liezby 
polygonow (w DirectX sq to trojkqty). 
Zmiana pofozenia nawet jednego 
polygona wymusza konieeznose 
przebudowania catej sceny 3D (bazy 

danych trojwymiarowych obiektow), 
Ponizszy rysunek przedstawia 

najprostszy algorytm powstawania 
obrazu 

Z-Buffer, lub Depth 
Sorting life RGEZ 

i 
NakladeriieTextur, 

Filtrowanie 

1 
Cienio'A^aiie, 
Oswietlanie 1 

i 
Back Buffer ■ Primaiy Buffer 1 

Pierwszq, kluczowq, sprawqjest 
ulozenie obiektow w kolejnosci od 
najdalszych do tych najblizszych 
potozeniu obserwatora. DirectX 
oferuje kilka algorytmow realizujqcych 
to zatozenie. Najpopularniejszy jest tak 
zwany Z-Buffer. Jest to struktura 
pami?ci (o takich samych wymiarach 
jak bufor ramki), w ktorej 

przechowywane sq wspolrz?dne Z 
kazdego piksela. Dla kazdej klatki 
anrmacji wspdtrz?dne Z wszystkich 
pikseli skladajqcych si? na obiekty 3D 
sq pordwnywane ze wspdtrz?dnymi Z 
znajdujqcymi si? w Z-Buforze (z 
poprzedniej klatki). Je^ll dany piksel 
ma mniejszq wspdlrz?dnq Z, to jest 
rysowany ne miejscu poprzednfego. 
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Zaletq tej metody jest szybkosc 
wykonywania i prostota, wadq - duza 
pami?ciozernosc. Wspofrz?dne Z mogq 
bye takze przechowywane 
bezposrednio w strukturze piksela. 
Obok trzech sktadowych koloru 

[Red, Green, Blue) pojawia si? 
czwarta - Z, Jest to tak zwany Format 
RGBZ. Ta metoda jest szybsza, 
poniewaz redukuje liczb? odezytow z 
pami?ci [w Z-Buforze osobny odezyt 
dla wspolrz?dnej Z, osobny dla danych 
o kolorze piksela, w RGBZ wszystko 
jest w jednej strukturze). Ostatnia 
metoda to sortowanie wspotrz?dnych 
z kazdego piksela [Depth Sorting). Ten 
algorytm nie wymagq dodatkowych 
zasobow pami^ci, ale w zamian za to 
wymagana jest duza moc obliczeniowa 
komputera, Poniewaz pami^c jest 
tansza niz dobry mikroprocesor, 
programisci najcz?sciej stosujq Z- 
Buffer. 

Nast?pnym krokiem yv wizualizacji 
sceny 3D jest tekstu’rowanie [Texture 
Mapping). Jest to nic innego jak 
natozenie dwuwymiarowej bitmapy [w 
DirectX format BMP) na obiekt 
skladajqcy si? z polygonow 3D. 
Pierwsze powstale algorytmy 
teksturowania sq bardzo szybkie, ale 
dajq mizerne efekty wizualne 
Cartefakty w postaci duzyeh grup 
pikseli o tym samym kolorze, 
szczegolnie przy powi?kszaniu obiektu 

-takzwana ..pikseloza11). Dlatego 

wprowadzono kilka algorytmow 
filtrowania tekstur. I tak, najprostszy 

algorytm filtruje tekstury linearnie 
(Linear Filtering), Podczas skalowania 
bitmapy kolor danego teksela jest 
wyznaczany jako srednia kolorow 
dwoch sqsiednich tekseli. Jednak 
niewqtpliwie najpopularniejszq obecnie 
metodq filtrowania jest filtracja 
bilinearna (Bilinear Filtering). W tym 
wypadku wyznaczana wartosc to 
srednia czterech sqsiednich tekseli. 
Dzi?ki temu obraz jest lekko rozmyty i 
co najwazniejsze - nie ma juz 
charakterystycznej „pikselozy". 

Jeszcze innq metodq stosowanq 
ch?tnie przez programistow w 
symulacjach lotu jest MIP-Mapping. 
Ten algorytm opiera si? nie na jednej 
bitmapie, a co najmniej na dwoch, 
ktore rozniq si? rozmiarem (w DirectX 
rozmiary tekstur muszq bye pot?gq 
dwojki - jesli wi?c najwi?ksza tekstura 
ma rozmiar 1024x1024, to kolejne 
muszq miec 512x512, 256x256 i tak 
dalej). Jesli obserwator znajduje si? 
blisko obiektu, to nakfadana jest 
bitmapa najwi?ksza, w miar? oddalania 
si? bitmapy sq podmieniane na coraz 
mniejsze. Ale najbardziej 
zaawansowanq metodq filtrowania 
tekstur jest filtrowanie trilinearne 
[Trilinear Filtering with MIP Mapping). 
Otoz w MIP-Mappingu definiujemy 
skonezonq liczb? map bitowych. Na 
przyklad dla obserwatora znajdujqcego 

si?, dajmy na to, w przedziale Z od 
<0..100> Direct3D naklada t? samq 
tekstur?. W trilinearnym filtrowaniu 
dla kazdej wspofrz?dnej Z z zakresu 
<0..100> wyznaczane sq bitmapy 
posrednie, przez usrednienie stalych 
tekstur zapisanych na dysku. Ta 
metoda wymaga olbrzymiej mocy 
obliczeniowej i obecnie jest stosowana 

bardzo rzadko. 

Inne czpsto wykonywane operaeje na 
teksturach to korekeja perspektywy 
(Perspective Correction) oraz 
wygfadzanie brzegow i linii kraw?dzi 
obiektow (Antialiasing). Tak wi?c 
zaleznie od uzytego algorytmu liezba 
tekseli potrzebna do wyznaczenia 
koncowego piksela jest rozna. Przy 
filtrowaniu bilinearnym liezba 
przetwarzanych punktow rosnie 
czterokrotnie, a przy trilinearym - az 
osmiokrotnie. Nast?pny etap to 
cieniowanie wielokqtow. DirectX 
oferuje metody Flat i Gourauda. W tej 
pierwszej cafy wielokqt jest wypefniany 
koloremzjednegoz trzech 
wierzcholkow. Ta metoda jest bardzo 
szybka, ale stosuje si? jq raezej 
rzadko, poniewaz nie daje 
zadowalajqcych efektow wizualnych. 
Najpopularniejszq metodq cieniowania 

jest algorytm Gourauda. Polega on na 
interpolacji wzdtuz kraw?dzi polygonu 
wartosci kolorow ze wszystkich jego 
wierzcholkow. Aby jednak bylo co 

cieniowac, tnzeba najpienw dany obiekt 
oSwietlic. DirectX oferuje nast?pujace 
zrodla swiatla: 

- Point Light (punktowe) - swiatlo, 

ktore rozchodzt si? rownomiernie we 
wszystkich kierunkach. Kalkulacja tego 
swiatla wymaga duzyeh mocy 
obliczeniowych. 

- Spotlight (swiatlo reflektorowe) - 
swiatlo emitowane w stozku (na 
przyklad latarka). Tylko obiekty 
znajdujqce si? w tym stozku sq 
widoezne. 

- Directional (kierunkowe) - swiatlo, 
ktore ma okreslonq orientacj? 
w scenie 3D, ale nie ma pozyeji. Sfuzy 
do symulacji na przyklad slonca. Nie 
wymaga duzyeh mocy obliczeniowych. 

W etapie oswietlania i cieniowania 
trzeba jeszcze uwzgl?dnic 
przezroczystosc pikseli (Alpha 
Blending). Jesli takowe si? pojawiq, 
trzeba je zmieszac w zdefiniowanych 
proporcjach z poprzednimi (tymi pod 
spodem). Na tym etapie odbywa si? 
rowniez symulowanie efektu mgly. Tak 
spreparowany obraz trafia wreszeie 
do Back Buffera. Kiedy cala ramka 
zostanie skompletowana, mozna jq 
wyswietlic. Polega to na przelqczeniu 
Back Buffera na Primary Display 
Buffer. Tak w duzym uproszczeniu 

wyglqda proces przeliczenia i 

awowych pojec: 

ALPHA BLENDING - efekt cz?sciowej przezroczystosci pikseli. Daje wrazenie przenikania swiatla przez obiekty. 

ANTI ALIASING - wygfadzanie bokow obiektow poprzez usrednianie kolorow tla i kraw?dzi, 
BACK BUFFER - niewidoczna na ekranie struktura pami?ci, w ktorej przechowywane sq bitmapy, textury oraz gotowe klatki animaeji. 

BILINEAR FILTERING - podczas skalowania tekstury dany teksel jest otrzymywany przez usrednienie czterech sqsiednich. 

BLITTING - kopiowanie mi?dzy roznymi obszarami pami?ci (na przyklad kopiowanie bitmapy z pami?ci RAM do pami?ci karty grafieznej). 

DEPTH FOG - symulacja efektu mgly. 
DITHERING - algorytm umozliwiajqcy wyswietlenie wi?kszej liezby kolorow niz pozwala na to sprz?t grafiezny. Na przyklad pokazanie 24-bitowej bitmapy w 8- 

bitowym trybie grafieznym. 
FACE - pojedynezy, najprostszy polygon, z ktorych zbudowany jest obiekt. 

FLAT SHADING - cieniowanie polegajqce na wypelnianiu calego polygonu jednym kolorem, 
FLIP - proces zamiany wskaznikow adresow Back Buffera i Primary Buffera. Umozliwia wyswietlenie na ekranie zawartosci Back Buffera. 

FRAME - pojedyneza klatka animaeji. 

FPS (Frames per second) - liezba klatek animaeji na sekund?. 
GOURAUD SHADING - cieniowanie na podstawie interpolacji kolorow ze wszystkich wierzcholkow polygonu. , , . Q 
HAL * Hardware Abstraction Layer (abstrakcyjna warstwa sprz?towa). Sklada si? ze sprz?tu wideo i driverow, ktore izolujq aplikacj? od bezposre me 

dost?pu do urzqdzefi. Jesli funkeja grafiezna wywotywana przez aplikacj? nie jest zaimplementowana sprz?towo, b?dzie emulowana software owo. 

HARDWARE BLITTER - komponent sprzqtowy. ktdry przyspiesza proces kopiowania blokdw pami?ci, przyklad 
HEL * Hardware Emulation Layer (warstwa emulacji sprzqtuh Dostercza software‘owq emulacj? funkcji, ktdre nie sq wsparte sprz?towo 

teksturowanie w komputerach z kartq grafieznq S3 TRIO). 

LINEAR FILTERING - podczas skalowanie tekstury dany teksel jest otrzymywany przez usrednienie dwdeh sqsiednich, 

MIP MAPPING - kilka wersji tej samej tekstury, lecz o rdznych rozmiarach, nakiadanej w zalezno^ci od odlegloSci od obiektu. * 

PRIMARY SURFACE - obszar pami?ci utozsamiany z ekranem. To co zostSnia tutaj skopiowane, b?dzie natychmiast widoezne na moni 

SCENA - zestaw obiektow skladajqcych si? na cale srodowisko 3D. 

TEKSEL - pojedynezy element tekstury. 
TEXTURE FILTERING - filtrowanie majqce na celu usuni?cie artefaktow powstalych przy powi?kszaniu tekstur. 
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Sprz^t 

wyswietlenia jednej klatki animacji. Aby 
uzmyslowic sobie, jak bardzo jest on 
skomplikowany, powrdcmy jeszcze raz 
do nysunku dnugiego i dokonajmy kilku 
przeliczen. Kluczow? sprawg jest 
przygotowanie bufora na baz? danych 
obiektow sktadaj?cych si? na seen? 
3D. Jak juz wiadomo, w DirectX 
obiekty skladaj? si? z trojkqtow. Na 
zapami?tanie danych jednego trojkqta 
potrzebujemy: 

3*(4X+4Y+4Z+4RGB+4TU+4TVJ. 
gdzie X,Y,Z to wspolrz?dne 
wierzcholka, RGB to jego kolor, a TU i 
TV to jego wspdfrz?dna w teksturze. 

Tak wi?c, aby zapami?tac tylko jeden 
trdjkqt, potrzeba co najmniej 72 
bajtow. Przeci?tny obiekt 3D, na 
przyklad samolot, sktada si? z co 
najmniej 2500 polygonow. Aby wi?c 
zapami?tac jego dane, potrzeba 

2500*72 = 180000 bajtdw. Atakich 
obiektow w przeci?tnej grze jest 
kilkadziesi?t. Do tego dochodzi pot?zna 
baza danych o terenie (na przyktad 
uksztaltowanie powierzchni). Dalej - Z- 

Buffer. Najprostszy 16-bitowy w 
rozdzielczosci ekranu tylko 640x480 

potrzebuje 640x480x2=614400 
bajtdw. Nast?pnie tekstury. W DirectX 
s? to 24 bitowe pliki BMP. Tu 

zapotrzebowanie na pami?c jest 

ogromne. Tylko do pokrycia powierzchni 
terenu, korzystajqc z technologii MIP- 
Mappingu, zaczynajqc na teksturze 

1024x1024, a konczqc na 256x256 
potrzeba 4128768 bajtdw (ponad 4 
MB]. Do tego dochodzq tekstury do 

pokrycia obiektow 3D. Tu tez mozemy 
spokojnie doliezye co najmniej 1 MB. 

Jesli dochodzi filtrowanie, na przykiad 
bilinearne, to ilosc obrabianych texeli 
mnozymy razy cztery, Cieniowanie nie 
wymaga dodatkowych nakfadow 
pami?ci. I wreszeie Back Buffer i 
Primary Display Buffer. Ich wielkosc 
zalezy od zainiejowanego trybu 
grafieznego. Oto kilka przyktadow: 

640x480x8 BPP - 307200 

bajtdw. 
640x480x16 BPP -614400 

640x480x24 BPP 
bajtow. 

- 921600 

800x600x8 BPP 
bajtdw. 

-480000 

800x600x16 BPP 
bajtdw. 

- 960000 

800x600x24 BPP 
bajtdw. 

-1440000 

1024x768x8 BPP 
bajtdw. 

- 786432 

1024x768x16 BPP 
bajtdw. 

-1572864 

1024x768x24 BPP 
bajtow. 

-2359296 
bajtdw. 

Aby zapewnic pfynnosc animacji, liezba 
klatek na sekund? CFPS] nie powinna 
bye mniejsza niz 24. Tak wi?c sekunda 
animacji wymaga przetworzenia sumy 
bajtdw opisanych powyzej pomnozonej 
przez 24. Widac z tego, ze nawet 
szybki komputer nie jest sobie w 
stanie poradzic z tak? ilogci? danych. 
Teraz chyba jasna staje si? widoczrm 
ostatnio coraz wi?ksza popufacnoSd 
akceleratorow 3D. Nalezy jedrrak 

pami?tac, iz dopalacz nie jest jakimd 

cudownym urzqdzeniem, ktory z byle 

Najpopularniejsze chyba ostatnrmi 

czasy akceleratory dparte na ukladzie 

3DFX Voodoo ofarujp cafe mitffstiwe 

zaimplementowanych sprz?toWo 

funkcji 3D, takich jak ns przykted: 

- Alpha Blending 
- Anti Aliasing 

■ Texture Mapping 

- MiP Mapping 
- Linear Filtering 
■ Bilinear Filtering 

- Gmiraud Shading 

- Z-Buffer 
- Perspective Correction 

Jak widad, sgtetesarhfti 
ktdre oferuje nam B\mtW Cali 

dopatea polega po proSW natch 
sjyhszym wykonywoniu i nie » 
Ale pami^taimy: 1 
grach da nam Pentium IS 

akceleratorem 3D (Voodoo. f 
Permedla), nir nswal Pentium II 
be? akceleratara 

Racing Wheel 
Na pacz#ul]|fl8fiez mala ehslaza: oto 
Mato moja wy^niora, wymarzona, 

cuilowna... KlerMiilca. I to wyScigowa! 

flail jak lo Mila wspaniale, gdy zarzucg 

sobie TOCE i iiokniij tym wstrgtnp, 

imiyni samu clio iiom, jak naprawdg 

powinna sie JezdzicJ Ach, jah tez bedzie 

cadownla moo „zejst" ze zwyklego 

analogs (bfeeel), pazwolic rgknn spoczgc 

na tym pewelaoyjayni (I tak niesamowicie 

wyhalerzanym...} okim utozyc atopy na 

podaisoli I pazwolic porwac sip tym 

gadzalomwnaprawda ostrgjazdgbez 

tpzymankl... 

S’em.ini 

okulary z nosa (nie nosz? takowych, 

choc... chyba powinienem], co z 
miazdzQcym krtan uczuciem 
przeslizgiwania si? ciasnymi szykanami, 
co z zapierajqcym dech w piersi 
stawaniem na hamulcu? 

O’key. Uspokajam si?. Whhaaaa - 
phuuu (onomatopeje wdechu i 
wydechu). Juz. Swietnie. Przedmiot 
rozwazan: analogowa kierownica 
wyscigowa rodem z InterActu, model: 
V3 Racing Wheel, w komplecie z 
pedatami (przyspieszaez i hamowacz). 
A wszystko razem takie pi?kne.Z 
wierzchu". 

Ico powiecie? Przejechalem si?! I 
to w ten mniej przyjemny sposob. 
To bowiem, co sobie w tak uroezy 
(i mocno egzaltowany) sposob 
wymyslitem, sprawdzito si? tylko 
w jakichs 20-tu procentach. A co 

z reszt?? Co z wrazeniami zrywajqcymi 

A no wlasnie: pi?kne. Otoz po 
wyci?gni?ciu kierownicy V3 Racing 
Wheel z pudetka (zdj?cie to tylko 
zdj?cie) oniemiatem (dusza wrazliwa. J 
na widokjej surowego (czarno- 

czerwono-szarego) pi?kna i niezwyklej 
(!] wr?cz dokladnosci wykonania (jakby 
nie bylo - jakosc tkwi w szczegdfactoL 
Przez dluzsz? chwil? napawelem si? 
idealn? krqgtosci? ..kdlka”, masywni 
lecz dzi?ki temu bardziej godn? 
zaufania podstaw? i uroczym 

^dwupedalowym podndzkiaro” (bftS 

skojarz, .,, b zreszt? i tak jest juz za 
pozno). Pocz?tkowa nie£miale 

)lodkr?cenie1’ glbwnego elementu ^ 
kierownicy, czyli rzeezonego kofa (dl 

srednicy 250 mm) ujawnito, ze Ji 
pozwala sobie ono na ruch m 

(kontrolowany i prvenoszony rift 

komputer w systemie anatoguwywilp I 
30D-stopniowym wyanku okr?gu. do 
czym samodzielnie wpscb db pozycji 
neutralnej (..autoefintruje” si?)l 

Oznacza to, mdwi?c bardaej 4m 
ludzku", ze gran 1 moze pozwcrtliSOW# 

na niemalze peine obroty. dopiefb po I 
przEkr?cemu ,.z gdfy na ddf daje si? 
wyczuc opdr, po czym, po zwolnmniu 

chwytu, kolko semo wyposrodku)a si?. 
Na kierownicy. a StiSlej no ramionacb 
Inc^cych jej okrqg (trzeefi 

prawdziwych kierowmcaoh 
sportowych), /najdtije si? az 
Menace (I) przyciskdw 0m 

paiMrldrny JvpomWlMtf krzyzyk 
kierunkowy (tak nawmsam mdw^c, 

|je,rownic? najlepiei kallbrowfld ! 

Umieszczone idemal 
;ztery kJawisze 

‘dzo 

I nraz 
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... Bine natomiast 
UtO. RELOCATE i SET 
[nie stanaardowe 

3 to oc*ywfcie atftoftrB 
lOlmptilsftwna 
iOCATH umozlfWIft zmian? 
izy („przet7ucema' 

akcie gry1 ■ funkqi fednego 

1 i naprawde wyzsza 
M daje on moziiwosc 
1 UStftlfiiiFa czulosci 

^^njfcle przycisku 
Bt?kowy i zapalenie 

Hph diod LED; nast?pnie 
B ktitku r zqdany kqt w 

■rne Ik.. 

rbwnter po prswej, lecz I 
srodku, cztery szare 
klawiszami .,pu$tj 
padpissi mozno 
zednwalaiftc si? • 
zyvzjolow^go wstrgtfl 

CP mewutfnu. a o caym ju? M mptefft) 
na 12, h&mowBnreni 

klawiszami 



nacisni?cie SET pozwala na dobranie 
najodpowiedniejszej dla wymaganej 
taktyki jazdy ddikatnosci. 
Podobny llecz Mfabryczny") efekt 
mozna uzysked rdwniei i za pomocq 
SEJkJawiszy kierunkowych (krzyzyka). 
gd!!ie SET i .gdra" oznscza malq 
czufoSd Cmaksymafrvy ^vyyfehyT to w 

paalictfiniu 30 sfcoDM), SET t^prflwd" 
(do/e ,moc' 90-uiu stopfN) \ wraszcie 

150 Ziiiiry Cche cheJ 
(czyli peine 

51^ jedynifi 

jbvmwm 

nogami zaczyna nam si? robic 

troszeczk? jakby niezbyt 
wygodnie... Umieszczenie 
zed kierownicy przed 
sobq, na stole 
sprawia, m - ae 
wzgl?du na jej f 
gabaryty 
przeatajemy 
wiifzlec wazystko 
t0, CD 

pawuimSmy 

potistewy uinozlwa ■ autywiiSom 
oprficz moitiwaiSci stabilrtegtt 

istawieiila calsyp uturoj 
rdwniei i umiesaaaro'B 

faktiy to powiedziec. no 
wim\ Aby |ediwk mdc 
mnzliwie jek uaiwygodniai 

do wiasnych predyspozyni 
upodobart) V3 Steering Wheel 

wyp&saziino w ope)? 
wydtoni&ramtenls Te boieSnfe 

fom## .hi## nio oznaczaft lednak 

wymy^lnycb tortur m sobie: chodzt 
o to, m calq kierownicy moina 
bqriz calkowTCte wyprostowafi 

(efekt autobusul rtskrzywiC" 
fefekt sernochodui byd t tez w 

■naczfiym stopniu wydMyd i 
skrdcidl 

Analogowe pedafy fjaklatwo 
si? domydlid: gaz i hamulec) 
umieszczone zostaly na... no i 
wledrue: tu zaczynajg si? 
problemy - na zbyt wysokiej (jak 
na m6j gust) podstawce. Co 
wi?cej: rowniez i ich ulozenie 
pozostawia wiele do zyczenia: s? one 
zbyt lpstrome" i - na domiar ztego - 
zbytnio (jak dla mnie) scisni?te. 
Dlatego tez poslugiwanie si? nimi 
jedn?, prawg nog? (na przemian - tak 
jakw lprealnymM samochodzie] odpada 
po prostu totalnie I jeszcze prosciej: 
blyskawicznie. Istotnym w tym 
przypadku faktem jest rowniez to, ze 
calosc jest zbyt lekka i co za tym idzie: 
zbyt szybko, przy energicznej jezdzie, 
ktory to styl jest przeciez raczej 
preferowany we wszelakiego rodzaju 
wyscigach, cafy ten podnozek po 

pprostu „odjezdza". No i szukaj... 

hamulca na ogromnej przestrzeni 
podlogi, Pewn?alternatyw?jest 
uzywanie zarowno prawej, jak i lewej 
nogi (na odpowiadajqcych im pedatach) 
- tak jak w cartach, ale... Tu z kolei 

przeszkadza sama kierownica: w 
momencie umieszczenia jej pomi?dzy 

monitors (no i 

jawy/iejn 
njoei Jenyiiym 

mskim (niB na ly 

jednak. by n« by 
miajsea na pflgi) 
pn-sdsab^a 

„podndzkaM 
- pod 
stolikiem. 

I to jednak nie 
koniec, czyli wylewania zolci ci?g 
dalszy, bowiem... rowniez i k?ty 
Jamania" kierownicy nie s? dobrane 
najszcz?sliwiej. TOCA Touring Car 
Championship w konfiguracji „pomi?dzy 
nogami11 (ehm.J i oczywiscie 
wymuszonej tym niemal pionowej 
kolumnie gubila gdzies swoj wyscigowy 
klimat i zmieniata si? w symulator 
ci?gnika g?sienicowego, slowem: 
traktora. I tak w zasadzie byto ze 
wszystkim. Motorhead, ktory na 
tradycyjnym analogu jest czyms 
niesamowicie hot, na ppwheeluH 
radykalnie zmienil swoj image, staj?c 

si? gr? 
me „o 

dojechanie jako 
pierwszy", ale w ogole „o 

dojechanie1'... 

Wtasciwie moglbym pisac jeszcze 
wi?cej (at, na przyktad o 
wyst?powaniu skqdinqd interesujqcego 

efektu P1gryzienia si?" kolka z TOCA - 
tu wina lezy jednak chyba po stronie 
giery; czy chociazby o skandalicznie 

wydanej polskiej ..instrukcji"), ale... w 
jakim celu? To, co najwazniejsze 

zostato przeciez omowione. Probujgc 
natomiast zawrzec calosc tej 
„opowiesci" w jednym zdaniu.: Otoz 

zaluj?, ze takfenomenalnie 
zapowiadaj?cy si? gadzet, tak 

starannie wykonany i tak 
„wybajerzony" nie zostal nigdy 
wczesniej w InterAct... wyprobowany, 

co 
pozwoliloby 
ewentualnie na 
niezb?dne poprawki! 
Oczywiscie cos takiego raczej nie 
jest mozliwe, jednak dokladnie takie 
wrazenie odnosilem (raz po raz) w 

- ciggu tych kilku dni intensywnych 
testow. Nic dziwnego zatem, ze mimo 

iz z poczqtku mozna sqdzid, ze oto z 
pudelka wyj?lismy cudenko, to jednak 
bardzo szybko przekonanie to - 
niestety - zmtenia si? we w£cieklo£d 
wynikaj^cg z chybionego wydatku: 
totalne niewygoda jej uzytkowania 
skutecznie uniemozliwia dobr^ zabaw?. 
No, przynajmniej dla mnie... i reszty 

redakcyjnego bractwa (i ^ 
^siostrstwa"). A przeciez to wlasme o 

zabaw? (i w zasadzie: tylko o niq) tu 

chodzi... 

Hej, jeszcze jedno: nie my£lcie, ze 
sama idea kamputerowej kierownicy 
jest chybianal Spdjrzcfe na cekst Me 
Drive'a i dojeie si? ponied magn jHzdyl 
Jb jednak - tymezasem - wracam do 

wysluzonego analoga... H 

Spntl U lestnwnH 
uiiiii-Sh'it l WaiSiaWf W. IttB 5^33904 

HumerG7/se 
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Sprzet do testowania olrzymalismy od tirmy 
Mulli-Styk z Warszawy tel. (022) 6133904 

A teraz juz naprawd? przechodzimy do 

rozpoznania bojem. Powiem tylko 

jedno - jest bosko! Nie jakies tam 

substytuty kierownicy - ta jest 

prawdziwa!!! Brakuje juz chyba tylko 

forcefeedbacku, ale dzi?ki temu to 

urzqdzenie zbyt szybko - jak nasz juz ■ 
swi?tej pami^ci matomi?kki joystick - 

nie polegnie, Idealna pozycja to lewa 
dlon na kotku, prawa na dzwigni 

zmiany biegow, lewa noga 

przytrzymujqca pedafy, a prawa 

wciskajqca gaz do oporu! Yeah, teraz 

to dopiero TOCA kopie! Kotko lezy w 
dloni idealnie, ustawione jest ani za 

nisko ani za wysoko - po prostu 
odpowiednio; biegi chodzq jak 

powinny, a dzialajqce i rozsqdnej 
wielkosci pedaly uzupelniajq calosc 
dobrego image'u. 

Coz wypada jeszcze napisac? Jesli 

jezdzisz i to duzo, ba, jestes kirns w 
rodzaju maniaka - jest to dla ciebie 

sprz^t wr?cz idealny, Prawie trzysta 
szescdziesiqt stopni obrotu kotkiem 

pozwala na niedost?pn? w innych 

przypadkach precyzj?, a pozostate 

gadzety calosc zabawy niesamowicie 

wprost urealniajy Produkt nie ma 
takze tak tnie]mifych ukrytych 

smaczkow jak zerowa ergonomia, 

ktora tak wspaniale cherakteryzuje 

drug? testowany na szcz^cm nie 
przeze mnie, kierownicy Zresztq 

sprawdza si? ona doskonale me tylko 

w stuprocentowych symulscjech - 
dzi?ki dwom 

mozna ni? w _ 

znacznie bardziej zr?cEng$ciowym 
Motorheadem czy wymagajgcym 

ruchdw nie tyle precyzyjnych co 

szybkich i zdecydowanych Monster 
Trucku. Z tego tez powodu wypada 

Top Geara polecic wszystkim czujqcym 
pociqg do czterech kotek - na pewno 

si? nie zawiedziecie, za co r?czy warn 

redakcyjny maniak kierownicy. 

ygoiinie stermvad i takim 

NumfiF 07/98 

przechodzimy do panelu sterowania i 

nowy nabytek kalibrujemy - jako ze 
jest on kompatybilny z 

Thrustmasterem Formula T1, wi?c 

wlasnie taki tez typ wybieramy z listy. 

Pewn? niedogodnosci? jest brak 
jakiejkolwiek regulacji polozenia 
neutralnego, co moze mied niezbyt 

mite konsekwencje dla gier 
nieoknowych, ale w windowsach na 

szcz?scie nie sprawia najmniejszego 
problemu, gdyz znajduje si? ono 

dokladnie tam gdzie powinno. 
Po skalibrowaniu pora na wtasciwe 

testy. Przed samym wyjazdem na 
tras? trzeba jeszcze tylko przypisac 
odpowiednie akcje do czterech 

udost?pnianych przez TopGeara 

buttonow - manetka zmiany biegow 
dubluje dwa z nich - i w drogy 

No prawie, bo skoro juz jestesmy przy 

przyciskach, to jeszcze pare stow o 

nich napisze. Wspomniatem juz, ze sq 
cztery, ale przeciez widac ich znacznie 

wiecej - wszystko to prawda, po 
prostu te z lewej strony kotka dubluje 

swoich odpowiednikow z lewej, a 

dodatkowo jeszcze button czwarty, 

dostepny tylko po stronie prawej, ma 

swoich dwdch odpowiednikow po 

stronie "odwrotnej", co catosc 
upodabnia do narzedzia pracy 

kierowcow FI. No, to juz prawie 

wszystko, gdyby nie pewne 

urzqdzonko znane z padow, a 
umieszczone po lewej. Jest to, jak 
zresztq dobrze sam wyglqd sugeruje, 

taki mini pad, przydatny przy 

poruszaniu si? po menusach - w koricu 
kr?cenie kterownicq jest duzo bardziej 

m?ezqce... 

PC Top Gear 

mmm 
0 czym many kazdy domoposty 

kierowca, bQdiicy jednocze^nie 

posiailBGzefl) komputera? Przy 

dodatkowym zafozeniu, ze nie ma to 

ez!epee)i kdfek? Odpowiedz jest 

wtaGciwie trywialnie pposta - o porzgdnej 

kiepawnicy, takiej z dodatkowymi 

pedatami i najlepiej jeszcze dzwigniq 

zmiany biegdw. Tyle, ze kosztowato to do 

tej pony majtilBk. Ale spoko, dzipki Logic3 

morzsnla te wm sip obecnie spelniC juz 

za GBlklem razspdna liczba zfociszy. 

Wystarczy we]^ w posiadania cuda o 

pazwla PC Tup Gear. 

McDrive Nie jest to, w 

przeciwienstwie do 

opisywanego przez 

Inquisitora nieco tylko 
przerodnigtego pada, 

jakas namiastka - do 

czynienia mamy z petnokrwistym 

narzedziem pracy. Takim z najlepszych 

snow, ze wszystkim tym, co tygrysy 

lubiq najbardziej, Jest wiec i niezbedne 
koto - chociaz nie petne - kierownicy 

obleczone dodatkowo ekologicznq 

skory ktorq co bardziej gorliwi 
mogq zamienic na prawdziwy sq tez 
i wygodne przyrzqdy do noznej 
obslugi przyspieszenia tudziez 
hamulcow, zwane popularnie 

pedatami, a do tego wszystkiego 
jeszcze manetka zmiany biegdw. 

Czegoz zatem brakuje? Zanim 

zaczniemy szukac dziury w catym, 

przejdzmy do pierwszych wrazen z 

jazd probnych, przeprowadzonych 

na niesmiertelnej TOCA. 

Zaczqc jednak wypada od 

podtqczenia do komputra - w 
miejsce joysticka - cz?sci gtownej, 

tej z kotem i manetkq. Pozniej za 
pomocq drugiego kabelka - niestety 

przy niektorych ustawieniach moze 

si? on okazac nieco za krotki - 
fqczymy z jednostkq macierzystq 

wysuni?tq stacj? dowodzenia 

silnikiem, a calosc wygodnie 

ustawiamy na oraz pod stolem. Jest 

to o tyle ulatwione, ze “cz?sc 

stolowa" wyposazona jest w trzy 

stusznej wielkosci przyssawy, a w 

wypadku “czqsci dolnej", dzi?ki 

odpowiedniemu uksztattowaniu, do 

unieruchomienia ktdrej jakby 

stworzona wydaje si? lewa noga - 

mozna probowac jezdzic obiema 

nogami, jak to praktykowal Jarex z 

DTPu, ale nawykow zbyt dobrych 
to nie gwarantuje... 

Gdy mamy juz wszystko 

odpowiednio 

pofqczone, 

arale ZAW0D0WCA 
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arodziej wszystkich osi 
VORTEX 3D 

PolrDd Millie, m htdnych uwieszq 

pnzfidB wszysiklm zwolennlcy 

samochodowycli produkcji, w ofercie 

InterAci znajduje siQ rdwniez urzqdzenie, 

kldra jesl rozvuinl^tyni projehtem 

li'adycyjneBapaila. 

' Inquisitor Vortrex 3D jui od 
pterwszej chwili wzbudza 
szacunek. Masywna, 

ci?ika bryla. urz^enie 
opterajgca si? na duzej, 
s tabling podstawie. 

oraz klawiatura przyciskow, sugeruj^ 
ze jest to sprz?t, ktory b?dzie 

wymagal od nas dokladnego 

przestudiowania instrukcji. Tak jest w 
isto&ia Vortex jest wielozadaniowym 

kombajnem, ktdry doskonale sprawdzil 

si? w trakcie testow Urzqdzenle 
okaiafo si? latwo konfigurowalne i 

bezproblemowa w obsludze. Zanim 

jedriak opisz? swoje wrazenie z pracy 

Vortexa, dwa slowa o konstrukcji. 

VORTEX 30 oferuje trzy tryby pracy, 

kazdy zostal opracowany w ten 

sposob, aby jak najlepiej pasowat do 

roznych rodzajow gier. Pierwsze 

rozwiqzanie pozwala dziatac urzqdzeniu 

jako wolant (kierunek gl?boko w lewo, 

w prawo, w dot i w gor?), co w 

potqczeniu z przepustnicq daje 

mozliwosc swobodnej i wygodnej gry 
w symulatorach lotu. W drugim trybie 

ustawienia wykorzystamy Vortexa do 

wyscigow samochodowych. Kontroler 
zast?puje wowczas kierownic? - 

mozna obracac go w lewo i w prawo. 

Warte odnotowania jest to, ze 

komfort pracy nie jest wcale gorszy 
niz podczas uzywania tradycyjnej 

kierownicy. Bryla VOREXA jest na tyle 
duza, ze bardzo dobrze pasuje do 
dtoni, ktore naturalnie ukladaj? si? na 

padzie. W miejscu uchwytu VORTEX 

zostat pokryty gumopodobn? 

substancjq, dzi?ki czemu nie nabawimy 
si? odciskow, a r?ce nie b?d? zsuwaty 

si? z panelu. VORTEX 3D moze bye 
wykorzystywany jako koto kierownicy, 

takze w trzecim trybie pracy, 
dodatkowo mozemy jednak dodawad 

lub odejmowac liniowo gaz zb pomoe? 
zdefiniowanych przyciskdw* Kisdy 

oddzielimy VORTEXa od podstowy* 

urzqdzenie stanre si? cztero- bjtdf 
szescioklawisiowym p ad cm , 
Dodatkowo VORTEX 3D umpiilwia 

funkejonowante sut^fire dfa 
wszystkich priycisktiw i suwaki do 
r?oznego qentrowanfe w kierunkacb 
osiXiVi 

Me gdrnym panelu pads znajduje si? 

szereg przycfskdw, Po prawej stronie 

umseszciono okrqgly button konenofi 

kierunkdw. Jest to rozwigzanie o wiele 

lepsze niz zwyczajne, sfcandardowe 
przyciski. Mozemy poruszad si? w 

oSmiu fcierunkach o wiele ptynnej, 

bardziej naturalnie. Pozostate szesc 

definiowanych klawiszy pracuje w 

dwoch dost?pnych trybach [4/6). 

Okreslon? opcj? wybieramy za pomoc? 
przetqcznika znajdujpcego si? na 
przedniej sciance Vortexa 

[Button). Nieco wi?kszy, 

czerwony przyeisk, ktory 

umieszczono obok fire'ow 
to auto-fire. Aktywacja 

tej opeji zostanie 

zasygnalizowana przez czerwon? diod? 

znajdujpc? si? na kontrolerze. W 

ferworzewafki cz?sto zdarza si?, ze 
niechcqcy weiskamy auto-fire. Dzi^ki 
znajdujpcej si? w widoeznym miejscu 

kontrolce, blyskawicznie wytqczymy 
auto-fine i nie stracimy cennej 
amunieji. U dotu gtownego panelu 
znajduje si? podluzny przefqcznik 

ANALOG/DIGITAL. Pozwala on wybrac 
przyciski kontroli kierunku do obslugi 

ruchu wzgl?dem osi X i V. Kiedy 

przel^GHnik jest w polozeniu "Digital' - 
dziala pokrgtio kontroli kieruukdw 

(Direction control Knob). W pozycii 
"Analog" ruch odbyvva si? liniowo w 

kierunkach X i Y* Vortex moze dziatad 

v^zQf^dem czterech osi, NJe wszystkie 
jednak s| uzywane w jednym czaste, 

Okre^lone ustawienie pozwala na 

grants dwams i trzech jednoczeSnse. 

Do wyboru kt6rego£ i trzech trybdw 

pracy kontrolera sluzy przefqcznik 
MODE (znajdujpcy si? na przedniej 

Science urzqdzenia). Kiedy 
przel?czymy MODE na "I", dost?pne 

b?dg trzy i czterech enalogowyeh osi 

tX* Y. TT W drugim ustawieniu 

VORTEX 3D staje si? urzqdzeniem 
dwuosiowym (S, T). Ustawienie MODE 

na ”3" daje nam takie same dwie 

analogowe osie jak w MODE 2, z tym 

ze os T zostaje wtedy polqczona z 

game portem. Gtownym powodem 
takiego rozwiqzania jest to, ze 

niektdre gry uzywaj^ game portu 1 dla 
osi T, aby moc kontrolowac 
przepustnic?, podczas gdy inne 

uzywajq game portu 2. Kazda z osi 
jest wyposazona w galk? 

wyrownujqcq, ktora umozliwia 
wycentrowanie wszystkich osi. 

VORTEX 3D jest urzqdzeniem bardzo 

czulym, przy dobrym wycentrowaniu 
nawet mewieJka zmiana polozenia 

panelu powbduje nstychmiastow^ 
odpowiedi Bryls kontrolera zoscafa 

nasadzons na speejafnym ramieniu z 

korttdwkq. Pried 

priypadkowym zdj?ciem urz^dienis z 

podstawki chront specja.lny letrzask, 

VORTEXa 3D moiemy ustawld 
podebnie jak tradycyjnp kierownlc? lub 
jak manatk? w samolocis, ciyli mi?dzy 

kolBnami. W ubu warioncach 

prowadzenie me nastr?czB zadnych 
klopotdw i jest bardzo 

satysfakqonujqce Zwraca uwag? 

wielka precyzjB dzialania VORTEXa i 

wszechstronnosd, Na plus nalezy 
rdwniez zapisad latw? konfiguracj?, a 

przede wszystkim ergonomieznq, 

wygodna konstrukcj?. 

Sprzel do leslowania olrzymalismy od lirmy 
Multi-Styk i Warszawy lei. (022) 6133904 
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mm miniaturka 
UltpaRacer PC 

mu podziwiac 
wasz zderzak, ktdry 
nast?pnie z pr?dkosciq swiatta zniknie 

w oparach kurzu i mgty. 
Przyzwyczaicie si? do zwyci?zania pod 

warunkiem, ze macie przy sobie 
UltraRacer PC i oprdcz owego 
urzqdzenia pod choinkq lub zjakiejs 

innej okazji, zycz? warn tyle samo 
szcz?sliwych startow, co "finiszdw" 

na mecie. 

koiiiptawycli wyscioow", dose oschle 

i uogandliwie. WspAd nozlegaMcych sig 

ctiic!midw i parskni^c. 

wi'^zono mi If iumlaln^ owo urzadzenie, 

zaiiewniajQc 11 jest to "wyjytkowo dodne 

miqMf doostrycli samochodowek. 

poszuktwantach. na upartego 

wyluskaiam dwte wady, ktdr'ycti 
wyst?powaniejast^isfeLJ^le^one 

od gustu aktualnie korzystajj^g z 

urzqdzenia. ale jednak ich istnienie 

wanto odnotowac. Pierwszy zarzut 
dotyezy kabla, ktory moim zdaniem 
znaeznie lepiej by bylo zastqpic... jego 

brakiem, tj. podezerwieniq. Chociaz 

dtugosc jest wystarczajqca, mozna si? 
oddalic od monitora na catkiem spory 
dystans, jednak ograniczenie pewne 

istnieje, a konstrukeja joysticka raezej 
sklania do wykorzystania go z 
oparciem tokei na kolanach, co 

oczywiscie wymaga znaeznego 
oddalenia si? od ekranu. Nieco wi?kszy 

problem sprawia dolna przepustnica, 
przy ktorej obsludze paluszek 

wskazujqcy [bqdz inny), moze czasem 
spasowac, szczegolnie podezas 

hamowania - czyli pchania spustu do 
przodu, 

Nadestane kierownice i pady nanobity 
iiMbbd bafaflaim i szuinu w raleHcji, o 

hutra ■ gdybyin Die byla swimlhien • 

liodejrzswafabyni stadho r'yczqcycli 

bawotfiw n winseimych Iqczhacb. 

IMeicie ”ochy" i "Bcliy" 

rDzbivmFewaly w liaifz co liiiilz ntcskioi 

tBwarzystwie kDllujfjcym si? mi hm 

pohainymi paMomi i maiym 

pudeleczhiem. Oslatnf pi'zedmiot ze 

wzgleduna imm, nlepozarne 

gnbapyty i dziwny wygl^d jiDU'iihlowsiiy 

zostal ppzez samozmiiczyclt "imim 

rozniesienie na strz?py niejakiego 

McDrive'a (w TOGA dla scislosci), 
zasiadajqcego przed "swoim" w pelni 
kierowniezym “objawieniem”, nie 
wspominajqc juz o skamlqcym gdzies 

na dalekich tytach Gem.inim. Byto - 
min?fo, ale szcz?sliwych chwil 

sp?dzonych z mini-kierownicq 
wymazac z pami?ci dfugo 

nie zdotam. 

i wymiarow dtoni. Wtasciwie wszyscy, 

ktorzy tloczyli si? za moim krzeslem w 
kolejce do-sprobowania swych sit w 

walce z UltraRacerem nie narzekali na 
ewentualne niewygody. Takze nizej 

podpisana nie ma co do tego zadnych 
zastrzezen. Kotko sluzqce za 
kierownic? samochodu, cz?sto 

obslugiwane za pomocq dwoch 

palcow, "obszyto” mitym w 
dotyku materiatem, ktdry 

zapobiega slizganiu si? 

spoconych dtoni, a 
scislej opuszkow 

palcow, po 

powierzchni 

kotka. 
Wszystkie 

Polecam UltraRacer PC wszystkim 
maniakom samochodowym i nie tylko. 

Jesli na porzqdnq kierownic? nie macie 

miejsca ani funduszy, ow kontroler 

doskonale spelni swe zadanie i 

przysporzy nie mniej radosci niz w 

przypadku gdyby na blacie i pod 

blatem waszego biurka stalo sobie 

urzqdzenie chaciazby 

opisywane przez McDrive'a. 
Zaden przeciwnik warn 

si? nie oprze i 

zaszczytem dla 

niego b?dzie, 

jesli przez 

utamek 
sekundy 

pozwolicie 

Tworcy wyposazyli urzqdzonko w 

szesc przyeiskow wygodnie 

utozonych i tatwo dost?pnych dla 
"spieszqcych" si? gorqczkowo palcow, 

tzw. spust kontrolny na spodzie oraz 

minikierownic? widocznq na wierzchu. 
Z owych szesciu "buttonow", dwa z 
nich czytelnie podpisane, pelniq 

funkcj? Autofire dla klawiszy 

odpowiednio oznaczonych jako A i B. 
Aby owq funkcj? uczynic aktywnq, 
wystarezy wcisnqc raz i przytrzymac 

przyeisk, ktdry zaeznie nasladowac 

ciqgte wlqczenie oraz wytqczenie 
klawisza A lub B. To chyba 

najtrudniejszy problem na jaki mozna 

natrafic podezas obstugi UltraRacer 
PC, reszta to kaszka z mleczkiem dla 

niemowlqt. Tyczy si? to rowniez 
kalibraeji joysticks, zresztq catkiem 

przyst?pnie, a wlasciwie 

“lopatologicznie", krok po kroku, 
wyjasnionq w instrukeji. Na spodzie 

znajduje si? spust kontroli 

przepustnicy, ktory doskonale nadaje 

si? do spelniania funkcji gazu oraz 

hamulca. Jeszcze lepiej jest umiescic 

na owym "cynglu" palec wskazujqcy; 

komu b?dzie w ten sposob 

niewygodnie, spokojnie moze zmienic 

paluszek stosownie do swych potrzeb 

klawisze sq 

latwo dost?pne, 
aby je szybko i latwo 

wykorzystac, nie jest 
koniecznosciq posiadanie 

dtoni, jakq szczycil si? nasz 
pianista Chopin. Co bardziej 

wygimnastykowani mogliby si? pokusic 

o sprobowanie obslugi przy pomocy 

jednej r?ki, co jest jak najbardziej 

mozliwe do zrealizowania. Joystick 

potrafi pracowac w dwoch trybach 
[Mode I oraz II), ktore rozniq si? od 
siebie jedynie wyborem osi 

wejsciowych do komputera. Niektore 

gry wymagajq uzyeia portu 1 lub 

portu 2 dla spustu przepustnicy 

twajeha na spodzie) i wlasnie za 

pomocq przetqcznika trybow, szybko 

mozemy skorygowac ustawienia 
zgodnie z wymogami danej symulacji. 

Sposrod wszystkich zalet jakimi 
niewqtpliwie moze si? pochwalic 

UltraRacer PC, po diugich 

Jaspin 

dy juz jest "po 

wszystkim”, zapewne 

niektorzy plujq sobie w 
ogolone i nie ogoione 

brody, iz to wlasnie ja 

dostalam w swe lapki 
male niepozorne cudenko o nazwie 
UltraRacer PC. Wprawdzie wyglqda 

ono nieco dziwnie i nijak nie mozna 

jego ksztaltu skojarzyc nawet z 

najbardziej nowoczesnq bqdz 
archaicznq kierownicq, jednak 

okreslenie zapozyezone z instrukeji - 

kontroler wyposazony w minikoto 

kierownicy - najtrafniej opisuje oblieze 
urzqdzenia, Najprosciej b?dzie, jesli 

spojrzycie bqdz przyjrzycie si? uwazniej 
fotografii ilustrujqcej niniejszy tekst, 

przynajmniej ja b?d? miala o potow? 
roboty mniej... Jesli zachodzicie w 

glow? jak czyms takim mozna 

sensownie kierowac jakimkolwiek 

pojazdem w "samochodowej" gierze i 
nawet dojechac tz sukcesami) do 

mety, porzuccie wszelkie wqtpliwosci, 

gdyz jest to jak najbardziej realne. 

Dzierzqc w jednej dloni UltraRacer PC, 

drugq zas kontrolujqc minikolko 

sterownicze, mozecie dokonac 

wydawaloby si? cudow, ot chociazby 
Sprzet do teslowania otrzyoialismy od fiiaiy 
Multi-Styk z Warszawy tel. (022) 6133904 

Nuttier 07/95 
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Bdzies paza kulisamt wydarzen w swiecie 

gier, a szczaedlnie wtasiie w tym roku, 

wielkie nazwisha i wielcy projeklanci 

zostBwis^ tlrmy, ktAre pomagali sami 

zahradai). Niefadrzy z nich mozolnie 

iWflocipj} na nowo, inni maft nadziejt 

oa uiworzenSs wtasnych stajni 

riatratopanklcli. Tylho w tym roku zresztu 

MFodiit si?juz nlejeden „pabliszer". 
Brenda Garneau Sk?d si? bierze ten wielki 

exodus? Trudno 
wyrokowac jednoznacznie, 

ale MDziki” Bill ma na ten 

temat swoje wtasne 

zdanie. W koncu jako 

jeden z pierwszych uciekt z flagowego 

okr?tu juz w 1993 roku. A przeciez 

by! zatozycielem, prezesem i w ogole 

waznym gosciem w znanej wszystkim 

dobrze stajni MicroProse Software. 

Trzeba rowniez pami?tac i o tym, ze 

to za czasow jego dowodzenia firma 

urosia do liczby az 425 pracownikow i 

uzyskala dochod w wysokosci 47 

milionow dolarow! A jednak odszedt, a 
Sid Meier za chwil? zrobif dokladnie 

to samo... 

Nie byli bynajmniej wyjqtkami. 
Wystarczy przypomniec zestaw tych 

najcz?sciej cytowanych nazwisk: 

Molyneux, Roberts, Romero czy 

Spector. 0 co tu w ogole chodzi? W 
tym wywiadzie przeprowadzonym 

specjalnie dla CD-Action Bill Stealey, 
obecnie prezes zarzqdu Interactive 

Magic, producenta symulatordw i 

dobrych gier strategicznych, 

proponuje wlasne spojrzenie na 

przedstawiony wyzej trend. 
Zaskakujqce jest to, ze wnioski pfzez 

niego wysnuwane mogq mied doze 
znaczenie dla tych, ktdrzy porzucili 

firmy i w ogole dla przyszlodci rynku 

gier. 

CDA: Nsst?puje jakid wielki ruch. 

szczegdlnie widoczny w tym roku 

Wielkie autorytaty wycofujq si? z 

dztalalnodci w znanych firmach, ktAre 

se$ ich dzielem. Byfed niegdyS (ednym 
z pionierdw. ale zarar po tobie ruszyli 
mni. Jaka jest wmllug ciebie 

przyczyna umeczkj autnrytetfov? 

BS: No cdz, jest tu wi?cej nil tylko 

jedna przyczyna. Po pierwsze 
chlopaki w rodzaju Sida lub mote 

samego, ktorzy zaktadali firmy. J» 

osobiscie, nie b?d? ukrywat 
odszedlem ze wzgl?dow 

finansowych, Sid musfal odajSd. bo 

nie mial go kto juz chronid przed 

resztg ekspy, kiedy zabraklo mnie w 
MicroProse Sid to bardzo iwdrczy 
czlowiak, ale pozwalal mi wplywad 
na siebie i na to, go robil. Nie 
bezpoSredmo rzecz iasne, jednak 
Ifczyl si? i mojq apiniq. Z innymi me 

liczyl si? wcsle, bo uwrnl ich za 
mekompetentnych Kiedy jest si? 

dod£ slawnym. nie trzeba stuefoatf 

nikogo. Nie mem m\P Mozesz 

zaczynad zbijsfi kaptol \m fic zy6 
si? i nikim. Ale jest i drugs strons 

medalu, W uiektdrych przypadkach 

firma wyrasta na czyjejS slewm. w 
innych mown jednostki stajq si? 

czymS wi?G@i oit przewidywano to 
w planach marketmgowych, W 

pr/ypedku Side bylo tak, ze sea I si? 
wystarczaiaco slawny, ny robifi co 

tylko chciaf & lutteie mu ciqgle 

pl$tl.'Zecz?Hfimy drukowat iego 

nazwisko na pudelkach, zeby jeszcze 

bsrdziej podkr^ctf kommktur?. Tak 
lylo dobrze dta firmy i dobrze dla 

si? tak 
nawet 

usamodzielnhl. St^d wtafinie firma 
Firaxis.., , 

DOA; CzyTbyloby dobrzfipwoim 
zdaniem, gdyby 
przemysl 

zrezygnowal z 
duzyeh 
konglomeratdw 
produkcyjno- 
wydawniezyeh a na 

to miejsce 

pojmviiyby si? mate 

studia precujgce 
nad peroma 

tytulami gier9 

Niewydajemi 

si?, zeby kiuiiyS do 

tegodoszla Nie 

mialoby to 
wiekszego sensu, 

pomewez sfcudta 
devaloperskie sg 

tylko tak dobre, jak 

ostatnie dzieto, ktdre popeHIN 
znaez? tylko tyle, ile mogg dostad od 

kogos, kto b?dzie wydaweg ich gier 
B?d? ciqgle istnied rzecz jasna jakie^ 

male studyjka, ale pod warunldem, ie 
zrobiq dobre gry, a firmy w Stylu GT 

lub Virgina zaplac? im za nie feup? 

szmalu. Virgin na przyklad robi dobre 

interesy, bo zyje z takich matych 

ledzy mowia o nim Wild Billy... 
Wywiad z Billem St3ealey'em z Interactive Magic 

Numeffi'/m 



dfubaczy. Dlatego mysl?, ze 

najwazniejszy jest biznes w pefnym 
tego sfowa znaczeniu, a cip ktorzy 

chc? zajmowac si? tylko tworzeniem 
gier, mog? istniec jedynie jako 
autorzy. Musz? jednoczesnie 

pami^tac o tym, ze s? tylko tak 
dobrzy i znani, jak ich ostatnia gra, A 

wtedy wystarczy, ze noga si? 
powinie, gra wyjdzie slabo i cena leci 

na leb, na szyj?. Wydawcy zaczynaj? 
si? troch? wypalac: ptacq 

developero.m miliony dolarow, a 

pdzniej nio- na tym nie zarabiaj?. 
Musz? to powiedziec wyraznie - tacy 

wydawcy (i w rezultacie sjudie^^gg 
developerskie na ich utrzvmMMeg 

wytrzymaj? dlugo na rynku, Z tych,J* 
samych powodow niektore slynne 

studia w Hollywood wypadaj? \ 
|u.. I 

y 

CDA: Jak sobie radzi Interactive 

Magic? Startowaliscie z tego samego 
poziomu zerowego, a ci?gle trzymaeie 

si? mocno. 

BS: Tajemnica pewnie tkwi w tym, ze 
nie jestesmy w biznesie wielkich 

hitow. Nie, nie - zdecydowaniemie 

jest to nasza branza. Kazdy chcialby 

zrobic drugiego Mysta. Tez 

chcielibysmy miec tak? gr?, ale nie 

mamy zamiaru za ni? placic. 

Wybralismy drag? posredni? i 
adresujemy nasze gry do doroslych 

m?zczyzn. Chcialbym bardzo, zebysmy 
mogli zyskac sobie przychylnosc 

rdwniez doroslych kobiet, ale nie 
mam poj?cia, jak to zrobic. 

Powiedzielismy sobie: „0K, robimy 

dobre gry strategiczne i dobre 
symulatory. Wydamy tylko tyle 

pieni?dzy, zeby zwrdcilo si? nam przy 

sprzedazy 50 000 sztuk". Taka jest 
nasza filozofia. Nie mamy zamiaru 
wydawac takich sum, ktore zakfadaj? 

:-sprzeiaz 752 000 egzemplarzy_ gry. 
tylko po't'o,v,-zeby zwrocily \ 
®fesjone na'jej produkcj?. Jestvcata 
SnaRs^ecow od robienia super, 

ow na CD Roijiy. Ich 
krzyeZec:.,,.Pat;rzcie 

m 
rtjkg* Pbpatflz-cie na-t?.i o.yyc 

tyf nai:t;&'gyyiazdy filmc Dwe 
zatnill IpTpo gry! Prosz?, blagam 

m Te’j?, bo musirhy sprzedac was, l 
az TjjifflpO pudelek, zeby odrobic 

svyefewTo tez jest rodzaj 'podejscia 

d,p|teesu i tak wlasnie niektorzy 

r|zi|miej? rabienie gier. Nasz 

nwemysl jest bardzp,.ppdobn,y do 
Tilmowego, a przeciez>.kazdy chcialby 

zrobic nast?pnego Titanica. Il.u ludzi 

jest gotow.ych zainwestowac 200 

milionow dolcow, zeby nakr?.cic film? 

Mozna miec albo Titapi.ca albo mozna 

miec Waterworld. Ach te teorie na 

temat robienia przebojdw... Wszyscy 
robi? megahity i wszyscy chcieliby 

dostac miliony dolarow, zeby miec 
fors? na rabienie kolejnych. A moim 

zdaniem to zwyczjna glupota i tyjko 
naiwne firmy 

daj? si?, nato 
nabierac. 

Wszystko 
czego trzeba to 
dobra, solidna 

gra, ktora 
owszem ma 

ladn? (moze 
nawet swietn?, 

jesli to 
mozliwe] 
grafik?, ale 
najwazniejszy w 

niej jest temat, 
ktory 

zainteresuje 
ludzi. I 

nast?pna 

bardzo wazna 
sprawa - 

trzeba to 
wszystko 

zrobic za 

rozs?dne 
pienigdze. 

Dlatego tez 
nasz? strategi? 

jest: znalezc 
dobrych ludzi, zainwestowac w nich i 

miec nadziej?, ze sobie dadz? rad?. 

Trevor Chan zrobit Capitalism i Seven 

Kingdoms. Obie gry kosztowaly mniej 

niz 200 000 $. To nie jest wcale 
straszna kwota w dzisiejszym 

swiecie Trevor dobrze zarobil, bo gry 

si? dobrze sprzedaly. Mam inne 
podejscie do robienia interesow, niz 

ci kolesie z Kalifornii. Cos mi si? 

wydaje, ze troch? przesadzaj?. 

Developerzy patrz? w ich 
mmemamu ,.bog0te!lo Wujka.. .. na 
kogoS. togotr^eb,! ,.y troche bardziej 
leszcze oskubap na opiatarh 
licencyjnych Byli tacy ki:6rvm si 
udalo. ale jeSli chcemy l7P(7 
traktowad uczciwie - nie |jy|0 ich 
wielu. Virgin czy Paramount nie mialy 
na poc2?tku rozeaiania i szascoly 

fors? na prawo i lewo jak pijany 
marynarz. Na nieszcz?scie przemysl 

si? zmienil i teraz ci, ktorzy si? 
sparzyli, przychodz? znowu i mowi?; „ 

Moze tym razem udaloby si? zrobic 

cos za jak?s rozs?dn? cen??" Taki 
ukfad jest bardzo odpowiedni dla firm 
nastawionych na dlugofalow? 

dzialalnosc, ale niezbyt dobrze 
wplywa na male studia developerskie, 
bo coraz trudniej sprzedaje si? gry a 
jeszcze trudniej dostaje si? za nie 

CDA: Zawsze myslisz rozs?dnie... 

3S Taaak...Wiesz, chcialbym, zeby 
developerzy zarabiali duzo pieni?dzy, 

ale musz? brae na siebie troch? 

ryzyka, ktdre i ja bior?. Przeciez 
wywalam grosz z gory na zaliezki i na 

marketing, a dlugo nie widac efektow. 

Mam powazne wydatki. To nie jest 

biznes, w ktorym bierze si? gr?, placi 

tworcom ich dol? i zarabia krocie. 

Chcialbym, zeby tak bylo. To jest 

niestety interes na 8% i to pod 

warunkiem, ze masz szcz?scie. 
Producentom wydaje si?, ze wydawcy 

spi? na forsie. Niektorzy moze i tak. 
Ja jednak mog? warn powiedziec, ze 

kazdy dzieh jest walk? o byt. 

duze pieni?dze. Jestem pewien, ze 
optaty licence spadn? weeznie a w 
&ed za n\m zmnia^? si? znac^CQ 
zaliczkk Interactive Magic nie 
nastawia si? na wydawaflie duzyeh 
piempdiy. Ptacimy rozsqdnie ze 
liceneje. ajeSli tytutokazujaf« 
hiterr.mdjBoze. kazdy zarabia ne 
tym pieniddze. JeSli jednak gra 

okazuje si? stabs, nikt nie traci 

bardzo duzo. 

CDA: To byla bardzo pouczaj?ca 
rozmowa. Dzi?ku|emy i zyezymy 

sukcesow. 

pjk; Bylo mi bardzo mito, Pozclrawiam 
czytelnikow CD-Action. # 
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jko i Kokosz solu 
AsM i Obelix w piastowskim wydaniu? 

Mniejsia o skojapzenia i fakty 

bistoryczne. I pewnoScig zetknpliScie sip 

kiedyA z tym znakomitym, polskim 

komiksem. A wielu z was zasiadto 

rdwnieZ i przed monitory komputerow, 

aby poliawie sip w swiecie (normalka - 

MlrmilowoioMce) dzielnych wojAw 

Kalka i Kokesza. Tym birdziejr ze catq 

worsjp la] gry mogliScie znaleifi na dysku 

w kwletfiidwym numerze CDAclion. 

Pawtedzleliimy „a"r tenaz mowimy „b": 

olo soluejB gferki dla tych, ktorzy gdzies 

woielutkapliiniewiedzp, co dafej robid. 

Queer 

fi m ajpierw wejdz do chaty, 
I wez stamt?d srebrny 
I noz. Podniesd topor i 

I rozwal nim miotf?. Po 
vfl co? - Masz tenaz kij, 

^ ktorym mozesz wytr?cid 
turowi prawy rog i zlot? obr?cz. 
Przydalby si? ogien pod kociolkiem. 
Wrzuc pod niego resztki miotly. Wyjdz 

z chaty. Na zewn?trz zerwij noz?, a 
nozem zetnij ziele sity. Wroc do 
domku. Otnzymane przed chwil? 
zielsko wrzuc do kociotka. Co, nie 
dziafa? Oczywiscie, ze nie - wci?z masz 
za malo skladnikdw. Zatem czeka ci? 
mata przechadzka. Idz do Lubawy i 
ofiaruj jej rdzp. Gdy kobieta wejdzie do 
swojej chaty, zwin antalek, gacie oraz 
r?kawic?. Wracaj do swojej chatki. 
Dodaj do specyfiku, ktory 
przygotowujesz ukradzion? r?kawic?. 
W ten sposob uzyskales r?kawic? sily. 
Udaj si? pod bram?, trzykrotnie zatr?b 
na rogu. Zaspanemu straznikowi wr?cz 
szybko antatek, teraz ch?tnie otworzy 
ci bram?. Wychodzisz sobie, ale wcale 
nie czeka ci? sielska idylla. Na 
zewngtrz same klopoty: zbdjcerze, 
ktorzy czekaj? tylko, aby ci porz?dnie 
dokopac. Dasz si?? Oczywiscie, ze nie. 
Przeciez nie przygotowywales z takim 
wysitkiem r?kawicy sily, aby teraz 
zwisala ona sobie u twego boku od 
parady. Po sprawie... 

Jestes w lesie. Najpierw sprezentuj 

kf’yjqcemu si? za drzewem Ofermie 
Qacie, ktdre podprowadziles Lubawie, 
Teraz spod drogowskazu zabierz 

krzesiwo. Ruszaj w drog? - caly czas 
w prawo. Id?c, napotkasz kamien 
blokuj?cy zrodelko - rozwal go 
uzywaj?c r?kawicy sily. Wod?, do 
ktorej si? dostales, podlej dwa kielki. 
0, urosto! Zbierz radosnie roslinki. 
Nabierz tez troch? wody z 

wodospadu do dzbanecznika. Spod 
kasztanowca wez kasztan, Zerwij tez 
bl?kitnik. Niedaleko znajduje si? 
chatka ciotki Kokosza - Jagi. Kobieta 
bardzo si? ucieszy z bl?kitnika. Tak 
bardzo, ze okresli cel waszej misji 
(Pani Przyroda), a po dostarczeniu 
jej wody tdzbanecznik) „poczaruje" 
troch?, tak ze otrzymasz H20 zycia. 
Dodatkowo, jako bonus dostaniesz 
tajemnicze zakl?cie. 

Zabierz dwa orzechy laskowe. 
Przejdz si? do karczmy. Siedz?cemu 
na wozie woznicy wcisnij zlot? 
obr?cz - z wyrazami wdzi?cznosci 
podrzuci was do krainy 

Borostworow - Borostworolandii. 
Drog? zagradzaj? krzaki, ktore nalezy 
usunqc przy uzyciu topora. 
Nast?pnie zerwij lian? z drzewa i 
przy jej pomocy wyci?gnij Stworka z 
dziury. Zerwij dwa liscie paproci i od 
razu, na miejscu je spozyj. Postaraj 
si? takze o opuszczone gniazdo os. 
Tuz obok pomoz szczerbatemu 
Zgryzowi [woda zycia) oraz Dzgolowi 

i Wawajowi (r?kawic? silyJ * Zbier* 

podarki 
uratowanych 
zwierzakow. 

Zainstaluj 

nieopodal, na 
suchej gal?zi, 
gniazdo os, dzi?ki 
czemu b?dziesz miat 
dost?p do dziupli [plaster miodu) i 
hubki (za pomoc? kija od miotly). 
Hubk? i krzesiwo pofoz na ognisku - 
rozpali si? ogien. Pomoz Fajfiemu 
uzywajqc polana. Od ognia podpal 
korzen-sen. Tuz obok spotkasz 
Bugiego. Dzgol po otrzymaniu 
korzenia-snu uspi Bugiego, zas nasiono 
pl?czowoju podlane wod? ze 
strumienia go unieruchomi. Dobra, 
teraz zabierz mu pidrko i udaj si? na 
brzeg jeziora, Oderwij tarn such? gat?z 
- przy pomocy r?kawicy sily. Zagwizdaj 
- pojawi si? Zgryz, ktory ochoczo 

powali drzewo. I tak oto wzbogacilismy 
swoj ekwipunek o tratw?. Jak nim 
sterowac? - Niech za wioslo posluzy 
suche polano. 

Poplyncie - prosto do wyspy Pani 
Przyrody, I od razu macie na glowie 
natr?ta... Pozbqdz si? niedzwiedzia 
przy pomocy plastra miodu 

przyprawionego korzeniem-snem. 
Groszkiem przywiqz klod? do brzegu. 3 

oto spotykacie Pani? Przy rod?, ktjjra 
gkazuje si?... drzewem, ktore na 

dodatek bardzo pragnie bye 

..napojone11. No to podlej je. Podaruj 
wiewiorce 2 orzechy laskowe, a 
otrzymasz cenne liscie. Na drugim 
koncu wyspy, w jamie znajdziesz 
zeschle mazidlo, ktore zamoezone w 
jeziorze zmieni si? w masd latania. Po 

co ci to? Nie pytaj, tylko 
posmaruj masci?klod?. 

Led do znajomego lasu. Gdy juz 
si? w nim znajdziesz, najpierw udaj 

si? do spi?cego Dziada Borowego. 
Co on ma taki twardy sen? Obudz 

go - przy pomocy piora. Poda ci 
tajemny przepis. Zbierz wszystkie 
specyfiki, o ktorych jest w nim mowa 
(do zerwania szyszki potrzebujesz 
procy, ktor? zrobisz wykorzystuj?c 
gumiaka i gat?z w ksztalcie litery Y; 
jako naboj wez czarny kamien lez?cy w 
poblizu wodospadu). 

Na patykach obok paleniska przy 
chatce Ciotki Kokosza osadz kij od 
miotly, a na nim kociolek. Zapal ogien 
za pomoc? polana z lasu 

Borostworow. Wsyp do kociolka 
zebrane przyprawy i wlej wod? z 
jeziora - wyskoezy ziarenko. 
Wypadaloby je zasadzic. Najlepiej w 
tym celu wykorzystac nor? kreta. 
Oczywiscie zalej to wod?. Wyrosnie 
roslinka z dwoma owocami przemiany. 

Ofermie siedz?cemu na rozstajach daj 
srebrny noz. Uradowany poinformuje 
ci? o podkopie pod Mirmilowo (czyli o 
kolejnym genialnym planie nieobecnego 
w grze Hegemona). Przy bramie do 
grodu nawpychej s3? ile mozesz 
owocdw przemtany * skuteeznie 
odstraszy to podst?pnych zbojeerzy. 
Wewn?trz grade wykop top ore m 
gl?bszy ddl (tarn, gdzie znajduje si? 

rpa piasku) i wrzuc tam lisd od Pani 
jrtiSG wfzud do studni. 

IK 
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W wakacyjnym numerze miadzy innymi: 
poradniki dla zdesperowanych amatorow gier Might&Magic VI, 

Black Dahlia, Zork Grand Inquisitor, Starcraft oraz cala masa tipsow. 
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Suflen 

R GODS ciosy 
VOODOO mAXimus 

Ma pocz^lek hrdthi wstyplk. Ponizej 
Hiozeciezobaczycuiszystliie lajniaki ;■) 
moi’dobicia 3D pi. WAR GODS. Pernio 
powiecie, zb mozna znalezc je w 
internecie czy w konkurencyjnych 
pismach. Ale nie kazdy ma doslpp do 
Internelu i nie wszyscy kupujq po kilka 
gazet miesipcznie, dliiieyo podaje pelna 
lisle kombosdw i (a w a g a) skrbcone 
az do bolu fatality, More nalezy wykonac 
przy odpowiednim uslawieniu poslaci na 
ringu. Niecb Ore bgdzie z i 

PAVLUS 

wyjaSnienia 
Przod. Tyl, Del, Gora - kierunkr 
LP - low punch 
LK - low kick 
HP - high punch 
HK - high kick 
Blok - blo.k 

3D - przycisk 3D UWAGA - nalezy 
trzymac go wcisni^ty podczas wyk. 
Combosa, 

KAZDE COMBO MUSI BYC 

POPRZEDZONE KOMBINACJA TYL, 
PRZOD, 
W kombinacji 
Dol, Dol-Tyl, Tyl + jakis fire mozna 
zastqpic Dof-Tyl + fire 
Natomiast kombinacji Dol, Dof-Tyl, 
DdbPrzdd, Przod + fire - kombinacjq 
Dol-Tyl, Ddt-Przod + fire 

Wipkszosd combosow staje sip wtedy 
banalnie prosta np. nietoperz Voodoo 
zajmuje 3 przyciski, a nie 5 

VALLVXH 
Gator Skull Trap,...,.,Przod, 

Dol, Dol-Tyl, Tyl, LP 
Axe Throw,..Tyh Dof-Tyl, 

Do!-Przdd! Przod, LP 
Double 3D Axe,..,,3D, Tyl, Dol-Tyl, 
Qdh Dof-przod, Przod LP 
Shiled Slice..Dol, Dof-Tyl, Tyl, LP 

Sword slicer.,Jyl, Przod, HP -hLP 

Axe Chop..Alyl, Tyl, HP 
.HR HR.UK.LK, HR COMBO. 

LP, LR HR Tyl, Dol, Przod, HP 
^FATALITY;.Przod, Przod 

(BLISltO) f 
I ^ jJ 

1-AK 
•Earthquake Stomp”.3D 
iGdra, Gora, Przod-Gora, Prz 

$ IKthrow, Przod, Tyl, LP 

Boulber.Tyl, Dol-Tyl, Dol, 
Dol-Przod, Przod, LP 
Rock Crush.Dol, Dol-Tyl, Tyl, 
HP 

0«head Backbreaker....Gora, Gora, 
Dol 

Suplex.Przod, Tyl, HP ' 
COMBO.HR LR LP, LK, 
LK, HR HR HR HK 

FATALITY.Tyl, Dol, Przod, 
LP + HK [BUSKO] 

MAXIMUS 
Hammer Throw.Przo, Dol- 
Przod, Dol, Dol-Tyl, Tyl, HP 
The Hammer.Dol, Dol-Przod, 
Przod, LP 

Ground Slam.3D, Gora, Dol, 
LP 

Noogie..Przod, Przod, HP 
(HP przyciskac kilka razy) 
Net...Tyl, Przod, HP + LP 
Head But...Tyl, Przod, LP 
Reversal Throw.Przod, Tyf. Hp 
COMBO...(,„^,.V(HP HR LP, 

Przod, Przod, LK, HR HP, LR Tyl, Dot, 
Przod 

FATALITY..3D, Przod, Przod 
HP^- LP [BUSKO) H 

AHAU KIN 
Sword Swipe...,..Przod, Dol- 
Przod, Dol, Dol-Tyl, Tyl, HP 
Dagger Stab.Tyl, Dol-Tyl, Dol, 
Dol-Przod, Przod, LP 

Thre Blow Darts..Tyf, Tyl, Tyl 
Przod, HP 
Two Blow Darts.-.Tyl, Tyl, Przod, 
HP 

Clothesline®*,.. .Przod„ Frzdft 
HK-fLK.^^HHP111" 

.....Dol, Gora, LK 
u'nbtir|jjih Jy|, Przod, LP 

art?r.7. Tyf, Przod, HP 
m. LKxilCTR 

HP, WRJHRjif 
3D, Gora, D6I, 

Hike^ 

PAGAN 
Heil Kick.,.tyi, Dof-Tyl, & 

Dot,-Przod, Przod, HK+LK _ ■' 
ElektricK Shock.,,...-.Dot, Dol-Tyl, 

HP 
Leg Throw.7...Przod, fedd^HK 
SkeletoQ Trap.Tyl, D6I, Przdd, 

LP OSlV'^CSW 
SmokeTeleppnty.,,...-Do}, Dol, LK 

COMBO’,,-.Wm HK, HR HK, 

HK, HK, LK, jS; Bp| ’ ’ 

FATALITY.Tyf, 
Przod LP (i 
odlegfosci 
polowy ringu) 

VOODOO 
Spinning 
Claw.Tyl, 

Dol-Tyl, Dol, Dol-Przod, Przod, HP + LP 
Nails From The Sky...3D, Tyl, Gora, 
Przod, HP 

Grad and Slap.Tyl, Przod, LP (LP 
naciskac kilka razy) 
High Skullwing.,.Dol, Dol-Tyl, Tyl, 
HP 

Low Skullwing.Dol, Dol-Tyl, Tyl, 
LP 

Snake Trap.Tyl, Tyl, LP , 
Funnel Teleport.......Tyl, Przod, LK 
COMBO....HR HK, HR LK, 
LK, LK, LR LR LR HK, HP 
FATALITY...Tyl, Przod, LP-i-HK 
(z odlegfosci polowy ringu) 

ANUBIS 
Staff Chop..D6I, Dol-Przod, 
Przod, HK 

Stadd Sweep....Przod, Dol-Przod> 
Dol, Dol-Tyl, Tyl, LK 
Telestaff.„.Tyl, Przod, LK 
Staff Bolt.,...*,.Dob Dob Przdd. 
Przdd, HP 
Horn Charge,Przod, Dol-Przod, 
Dot, Ddl-tyt, Tyl, HKVLK 
RyramiiTrap_.,,,Ddf, Dol-Tyl, Tyl, 

HR HK, HR 

Thre Dragon Breath.,,.Tyl, Tyl, Tyl, 
Przod, LP 

3D Star Spread 1.3D, Dol, Dol- 
Przod, Przdd, HP 

3D Star Spread 2.3D, Dol, Dol- 
Przod, Przdd, LP 
3D Star Spread 3.3D, Dol, Dol- 
Przod, Przod, HP + LP 
Fire Trap.Tyl, Dol-Tyl, Dot, 
Dol-Przod, Przod, LK 
Dragon Staff.....Przod, Dol-Przod. 
Dol, Dol-Tyt, Tyl, HR LP, LK 

Dragon Star..Dol, Dol-Przod, 
Przdd, HP 

Sword Fury..Przod, Przdd, 
HPfflp 
COMBO....,,,..,,,..HR HK, LP, LP 
HK+LK, Dol, Przdd?; HK + LK 

. FATALITY.-Tyl, Dol, Przod 

distans) 

tm 

CY-5 
VFHeiBJen d e r..,  Przod, Dob 
Dol, Dol-Tyl, Tyl, HP 

-Ground LasefVx,#./,Tyll?Opl-Tyl, D 
Ddt-Przod, Przod 

^ Overheadtaser..3D, Tyl, Gora 

HR I :c.:i u 
ileportJ;.Dol, Dol-Tyl, Tyl 

iM Tyf 
..HP + LP 

^iHK.Pr; 
, ^dfDot; Dob,Tyl, TyI, H R H R LR LP-,] 

.Tyf, TYI, HP nr 
PSd leg lode i polowy ringu) 

KABUKbJO 

Dragon Breath.Jyl, Przod,, LP 
Two Dragon Breath.....Tyi,*',tyl, Przo'd, 

lpv . - 

iHbw* 

WARHEAD 
Straight Missiles... 

% 
.D6t CWI-Tyl, Tyl, 

:E'irerOrbit.ak. 
jCOMBO^::, ■r ■1 f *■ 

Wavw......3D Tyl, Gora-Tyl, 
Gdra:Przdd, Przod, HP 

3D,Seeklng-Missi!es,.,3D, Dol, Dol-Tyl, 

Mff b 
rmribalL.-   lyl, Przdd, HK+LK 

Skull Crusher....Przdd, Tyl, HP 

COMB0-... .HRHRLRLRLKLKHKHKLP 
FATAjllY..Przod, Dol, Tyl, HK 
(z odlegtpsci polowy ringu) 

INNE CIOSY DLA 

WSZYSTKICH 
Odepchni?cje...........-.Blok, Blok 
Bleg..Przdd, Przod 

®rSfe’ .....73D*+S G6ra, Sub Dot 
3D Skok......,3D+Blok [trzymad) 
i Gora lub Ddlj 
Tbrlaniew.!....... Jyl+Blok Ctylko 

sz) * 

Numeric 
■J 



m MBU TOSHHOEH closy 
Suflen 

Wppswdzie grama juz swoje lata... ale 
nadal ma sweich wiernych zwolennikAw. 

Z my^la o filch prqgDlawalam mate 

ulatwieA w samaj gpze (tinsy) 

mnlej amdilnycti • no i spis podstawowych 

teokaikwalkf. Milych spaepfogAwl 

PAVtUS: ' 
' 

TIPS: 

Aby uzyskafi dostep da ukrytych 
postaci na ekranie wyooruopcji wplsz: 
DIs GAI - gimmegaia 
Dla J1MA - gfmmejrm 

Dta SHO - fimmeshl 
Tips ten nie zawsze wzaskakuje", 
dlatego sprdbujcfe pisab go kilkarazy 
lub wstawcia spacj? pomigdzy gimme a 

nazwq postaci. 

LEGENDA: 

D -ddt 
U - gora 
F - przod 
B - tyl 
Hard Slash - wysokie ci^cie 
Hard Kick - wysokie kopni^cie 

Slash - ci^cie (oboj^tnie jakie) 
Kick - kopni^cie Coboj^tnie 
jakie) 
Weak Kick - slabe (niskie) 
kopni^cie 
Weak Slash - slabe (niskie) ci?cie 
UWAGA: Desperation Moves wykonuj 
tylko wtedy, gdy masz czerwony pasek 
energii; „w potrzasku" oznacza, np. 
rog areny (kwadratowej) lub inng 
sytuacj§ „bez wyjscia". 

□ LA WSZYSTKICH 
Odskok w tyl - B, B 
Bieg do przodu - F, F 
(trzymac!) 
Przewrot - D, D 
Rzut(z bliska) - B+ Hard 
Kick (lub Hard Kick) 
Throw (w zwarciu) - B + Hard 
Slash/Hard Kick 

El JI: 
RekkuuZan.D, DFP F + Slash 

HishouZan.F, D, DF + Slash 
Ryuseikyaku.(podczas skoku) D, 
DB, B + Kick or D, DB, B, UB +Kick 

Shugekidan.DF + Kick 
Secret Move.U, D, Up D, F, B, F, 
B + Hard Slash 
Desperation Move: 
Hyakki Moshuu Ken: Fp DF, D, DBP B, 

DB. D, DF, F + Hard Slash 

KAYIN: 
Sonic Slash.D, DF, F + Slash 
Deadly Rays.F, Dp DF + Slash 
Scottish Moon.[podczas skoku) 
D. DB, B + Kick 
Leg Crush.D, DB, B + Kick 
Secret Move.. F, DF, D, B, DB, B, 
F. B + Weak Kick 

Desperation Move: 

Hell's Inferno: F, DF, D, DB, B, DB, D, 
DF, F + Hard Slash 

SOFIA: 
Thunder Ring.D, DB, B + Slash 
Aurora Revolution... F, DF, D, DB, B 
+ Slash 
Rattle Snake.D, DF, F + Slash 
Laugh Taunt.F, DF, D, DF, F, B, D 
-4 Hard Slash + Weak Kick 
Secret Move.DF, D, DB, D, DF, 

D + Hard Slash + Hard Kick 

Desperation Move: 
Call Me Queen: F, B, F, B + Hard 
Slash 

RUNGO: 
Fire Wave.D, DF, F + Slash 
Power Thrust.F, D, DF + Kick 
Batter Up.F, DF, D, DB, B + 
Slash 
Fire Strike.D, DF, F, B + Slash 
Secret Move.UF, U, UB, B, DB, 
F, B, D + Hard Slash + Hard Kick 

Desperation Move: 
Mega Fire Wave: B, DB, D, DF, F, DF, 
D, DB, B + Hard Slash 

FO: 
Mystic Sphere.F, DF, D, DB, B + 
Slash 
Pagoda Kick.D, DB, B + Kick 
Sphere Burst   (podczas skoku) F, 
DF, D, DB, B + Slash 
Traveling Sphere.... B, DB, D, DF + 
Slash 
Claw Slide_D + Hard Slash 
Small Fart.F, UF, U, UB, B + 
Weak Slash + Hard Kick 
Laugh Taunt.,.F, DF, D, DF, F, B, D 
+ Hard Slash + Weak Kick 
Secret Move.Weak Kick, Weak 
Slash, Hard Slash, Hard Kick, B, F,B, 
F + Hard Slash + Hard Kick 

Desperation Move: 

Do Do Don Pappa: F, B, DB, D, DF, R 

B + Hard Slash 
MONDO: 
Goriki Tenbu.F, D, DF + Slash 

Goriki Fujin.B, DB, D, DF, F + 

Slash 
Goriki Raijin.(podczas skoku) D, 
DF, F + Slash 
Shippu Tsuki.D, DF, F + Slash 
Shippu Tsuke.D, DB, B 4- Slash 
Secret Move.F, UF, U, UB, B, F, 
DF, D + Hard Slash + Hard Kick 

Desperation Move: 
Goriki Daihutsumetsu: D, DF, F, D, DF, 
R 8 + Hard Slash 

DUKE: 
Southern Cross.. B, R DF, D f 
Slash 
Cyclone—..D, DF, F 4- Slash 
Head Crush....._(podczas skoku) 
D.DF.F +Slash 
KfiightStrike...i/F, DB, D, DF 4 

Slosh 

Secret Move._DF, D, OB, D, OR 
D, B. F + Weak Slash + Hard Kick 

Desperation Move: 

Secret Move.DF, D DB D DF 
B, F, D + Hard Slash + Hard Kick 

Desperation Move; 

French Kiss: F, B, F, B + 5|as^ 

B. DB, D, DF, F + 

GAIA: 
Full Steam... 
Slash 

Sea Slash.F. B, DF 4 Slash 
Arm Blast.F, DF D, DB, 8 + 
Kick 

Secret Move.DF, D, DB, D, DF, 
B, F, D + Hal'd Kick 

Desperation Move: 
Next!: F. 8, F, B + Hard Slosh 

SHO: 

Double Rekknzan.D, DF, F r f 

Stash; 
Sboezan......F. D. DF Slash 

Angled Shouzan.B. D, DB + 

S'pi 
Tg Crush.Dt DB, B + Kick 

4* . 

X ■ . Tj 

_ - ■ ■ » f r 

The End: DB, D, DF, F, B 4 Hard Slash 

ELLIS: 
Tornado.D, DB, B + Kick 
Flaming Crescent.F, D, DF 4 Slash 
Air Dance.(podczas skoku) D, 

DB, B + Kick 
Arc Slash.(podczas skoku) D, 

DB, B 4 Slash 
Ribbon Toss.R UF, U, UB, B + 

Weak Slash + Hard Kick 

Shugekidan... „■.OF 
+ Kick 

Ryuseikyaku. 
(podczarskoku) D, DB 
B 4 Kick 
Scottish Moon. 
(podczas skoku) D, U + 

Kick 
Fiji's Throw.(w 
potrzasku) B + Hard 

Slash 
Kayin's Throw.(w 
potrzasku) B + Hard 
Kick 
Secret Move.D, 
F, UF, U, UB, B, D 4 
Weak Kick 

Desperation Move: 
Hyakki Moshuu Ken: F, 
DF, D, DB, B, DB, D, DF, 
F + Hard Slash 

earthworm 

JIM: 
Tao.D, DF, F 

+ Slash 
Hey Honey.F, D, DF + Kick 
Groovy.R DR D, DB, B 4 

Slash 
Oh Yeah.D, DF, F, B + Slash 
Secret Move.UF, U, UB, B, DB, 
F, B, D + Hard Slash + Hard Kick 

Desperation Move: 

Reggy Raggy Noggy Ragne: B, DB, D, 
DF, F, DF, D, DB, B + Hard Slash 

laime* 07/96 



Tipsy 

Wi^cej tipsow - na CD w katalogu Bonus2/Tips! 
Army Men 
(3D0) 

Nacisnij ESC i wpisz: 
Succumb - przegrywasz scenariusz 
Triumph - wygrywasz scenariusz 
Omnisicient - widzisz duzo wigcej... 
Aeroballistics - wsparcie z powietrza 
Invulnerable - nietykalnoM siertanta 
Plethora ■ amunicja + broil 
Py romancer - naciinigcie RMB = eksplozja 
Paralysis - wrogowie tkwig w miejscu 
Telekinetic - teleportacja siertanta 
Occultatlon - “stealth mode" dla siertanta 
Kahuna - kilka wymienionych wczesniej tipsow w jednym 

Comanche GOLD 
(Nova Logic) 

NaciSnij R (radio) I wpisz: 
PIGSOINK - jested MOCNY! 
HARMONY - GPS Helltire 
6969 ■ najemnik 
X666 - zabijasz Teammate 
(MARAT - niewidzialnosc 
IMACOW - zamrazanie czasu 
LOADME - amunicja do broni 
FIXME - naprawa uszkodzeh 

Deadlock 2 
(AccoladelEletronic Arts) 

Wciinij Ctrl-F12 i wpisz: 
PILE IT ON - surowce 
040 - wszystko jut wynalezione... 
WALL2WALL - maksymalna populacja 
BIGBRO - widzisz wszystko 
SQUISH - wygrywasz scenariusz! 
GREEBLIE - kohczysz badanla nad danym wynatazkiem 
CHARISMA - zaprzyjazniasz sig z komputerowyml graczaml 
LEO - pokazuje surowce i jednostki wroga 
Uwaga: kodynie dzialajg w trybie kampanii! 

Incoming 
(Rage Software) 

• Wpisz NUMBERONEOACRESTREET w menu 
gfdwnym menu. Dzigki temu uzyskasz dostqp 
do wielu dodatkowych opcji. 
* Wciinij Shift i (trzymajgc klawisz) wpisz: 
WHATSTHEPOtNT 
SOLIDASAROCK 
FLATBROKE 
WIREWEWAITING 
GOURAUD 
QLDmCDONALD 
FLYMETOTHEMOON 
HAVEALL 
SUPERDAISY 
SUPERSHOOT 
mUNERABIUJY . 

INFINtTEUVES - to chyba let fmzystko jasne? 
iNFINITEWEAPONS - tmskohczona broti 
MSTEROFTHEUNIVERSE - kombinacje i teksturami 
Dziatajg tez (wtedy) kfawisze: pg . save 
F2 - tatwy strzat P5 - wszefka trod F9 - toad 
F3 -nietykalnote F6 -homhka FIB*??? 
F4 - nieskonczone zycie F7 -Quit PH - restart 

■ zmiana grafiki 
* nietykatnosd 
■ brak cieniowania 
- wytgcznie tekstur 
■ cieniowanfe Gourauda 
broh hazy pried... latajqcymi krowami! 
wycieczka na Ksigiyc 
masz 

wm 

INTERSTATE 76: NITRO 
PACK 
(Activision) 

Chcesz sig zabawic? Zmieh nazwg Phaedra 
Rattler na: 
HOTAIR - baton na gorgce powietrze 
THETRUTHISHERE -UFO! 
Tips dziata tez w lnterstate’76. 

Lords of Magic 
(Sierra) 

Nacisnij CTRL i \ by otworzyd okno 
dialogowe. Teraz wpisz: 
Jackpot - 200 zlota, krysztatdw i piwa 
Putt - masz smokal 
Marathon - 1000 punktdw akcji dla danej 

jednostki! 
Hocuspocus - wiesz wszystko o czarach i masz 1000 mana... 

Motorhead 
(Gremlin Interactive) 

Supercars-mode: 
W "personal options" wpisz nazwg: 
Supercars i nazwg zespotu: Grem. 
Mega-springs-matte: 
J/w ale wpisz: Demon i zespdt: Grem. 

Outwars 
(Microsoft) 

macteod - nie$miertefno$6 
dirtyharry - amunicja 
buzz - szybowiec 
framerate - ilosc klatek na sekundg 
sneakers - Sneaker mode ? 
timewarp - licznik czasu On/Off. 
thrasher - Thrasher mode - widzisz wszystkich wrogow na radarze 
keymaster - nieskonczone paliwo do jet packa 
weaponcam - Mozesz obserwowad teren z kamer zamontowanych na 

pociskach. 
bigears - “Placeholder Sounds” On/Off. 
gohome - powracasz do punktu gdzie zaczgtes misjg 
Wigcej - na CD. 

THE REAP 
(Take 2 Interactive) 

Wpisz jako hasta: 
diesheepdie * masz lepszq bron na 

starcie 
absolutenot - nietykafno^c 
sdivinorum - nieskonczone zycia 
to ugh guy * wrogowie sg trudniejsi do zniszczenia 
Kody do eiapdw: 

2 qbkchedb 
$ ccichudc 
4 5cmcb4fsb 

UnReal 
(GT Interactive) 

ALLAMMO - amunicja 
FLY - latamy 
GHOST - przechodzenie przez mury 
GOD - nietykalno&C 
WALK - anuiowanie dziafania 

dwdch poprzednich cheatdw 
SUMMON - daje ci takg broti, jakg wpiszesz po tym cheacie, np. 

SUMMON EIGHTBALL 
PLAYERSONLY - zamraza czas. Powtornie wpisanie anuluje cheat. 
OPEN xxx - Wchodzisz do mapy o nazwie xxx (np. OPEN DIG) 
BEHINDVIEW 1 - Widok w TPP 
BENINDVfEW 0 - anuluje poprzedni cheat 
FLUSH - wpisz to gdy widzisz, ze masz jakies “zaciachy” z 

teksturami na scianach luh postaciach. 

UBIK 
(Cryo) 

W czasie gry nacisnij ALT i pojezdzij myszkg 
po ekranie. COOL! 

ttumef 07/98 



5, W pitcdwce Poaty nate 
\wm sumg, uvmymtt ^dwtc 
Suma wpisu 1 omy ua drupiisj ^Ironle 
Kosiiy wysylki zamtiwirofyefi numei 
pokrywa redafccfa. 
6. Nla priyimujemyzam&wlert ITsto1 
uwrgtyilnlamy zamtiwtonia WYLftc; 
PRI£KA2A6ffi%am6*jfcnb ymW 

n| e^A-raWwwA^ InJJj 
nastgpn^Jffll 

lokonana do dzieslatap 
joprlediajqcago prenumeral$: infjyniI siovi 
t'M chceae ■• otriy.ro at up. nuroer majowy, si 

WlftJacid ;Vwyl1.exAn. 
[wota do tfnia 10-go kwlelnia. Pmkfoczot< 

igflffijHiflnriflilb wpm^tftjriiu 

kmm oddzielnie ply! CD-Actlon, 
i slonawla one intcyraSoq czq££ 

iserala zagraniana 100% drozei 

;a| swo]e&Q pisma w kloskafctiJ 
Zaprontimoruj nas. a preyldzterny do Ciebldf 

ftaklamacfe: 
ftaklamacje w sprawie prenumeraty Sub 

-mintertw archiwalnych naiezy kiarowad do 
OzJalu Pronumefaly, W poniedilalck w god 
od Ha| do 15-fet w puoslale dni tygodnto 
^lejdolMai 
(Daniel Snlegori, tel. 071 343 70 71 w,33® 
e-maH: sl!VQr.bluro@mlkn 
W przypadku usiktntacnyd 
wysfai je na adre& wydawcy z adfJOlecjj 
co doMadnie sie z nlmi dzIela.ZfflijjUja 

Po co pin? 
Od pim<{lkti marca 1993 roVy kafctfa osoba skladajqca zambwienle w nasiym wydawmctwte doslaje swoj PIN czytl mimer idenlylftacyjny 
W razie pyiari w sprawach zamowicn itib w pizyppdku ria&iqpnycEt zambwich, nalczy periaC swfrj numer PI No oraz danp osohawe. 

|fr 
iB. 

Rodzaj prenumeraty 
Cena 

pronnmeraty 

1 1 27.98 , 

ff2 

Zamawiam prenumerate miesiecznika 

UKS SHAREWARE 
od miesi^ca ......../ 98 (siownie) 

szesc numerow z CD 39,96zt 

□ dwanascie numerow z CD 79,92zl 

Q numery archiwalne.... 

Zamawiam prenumerate miesiecznika 

od miesiqca ...../ 98 (stownie) 

D trzy numery 27,98zt 
O szesc numerow 55p96zt 

0 dwanascie numerow 111 ,92zt 

C] numery archiwalne .. 

podpis za maw/ajqc ego 

O bb 
a> 2 

GO i— 

Zamawiam prenumerate miesiecznika 

K§ SHAREWARE 
g- S od miesi^ca../ 98 (siownie) 

cB ££ 
^ "c .Q. 
E 35 -o 

S o 

Q- o o □ t: D. 

□ □ 

Smttf <nttbttint 

O szesc numerow z CD 39,96zi 

□ dwanascie numerow z CD 79,92zt 

□ numery archiwalne.... 

Zamawiam prenumerate miesiecznika 

od miesiqca..../ 98 (stownie) 

□ trzy numery 27,98zt 

\Z\ szesc numerow 55,96zt 

□ dwanascie numerow 111,92zt 

Q numery archiwalne .... 

podpis fdmawiafecego 

Zamawiam prenumerate miesiecznika 

SHAREWARE 
od miesi^ca.! ^ (siownie) 

O szesc numerow z CD 39,96zf 

| | dwanascie numerow z CD 79,92zt 

□ numery archiwalne 

Zamawiam prenumei^S miesiecznika 

... 98 (siownie) 

□ trzy numery 27,98zt 
□ szesc numerow o5,96zt 
□ dwanascie numerow Hl,92zt 

□ numery archiwalne. 

podpis waiqcego 



ClfiPA- complhid tv ChartTrack 

f Jf Dwadzfcfcia najtepsiyctr §hr na wj/yiWdo pin tformy 

- Gran Turismo 
1 " $ony Computer Emadninmcnl 

PSX 

« 1 Resident Evil 2 
m 

o 9 Tomb Raider 
V £ pyinunVEidos Interactive 

PC, PSX. Saturn 

a A Tekken 2 
■ * Platinum/Namco/SCE 

PSX 

c c FIFA: Road to World Cup 
O 0 EA Sports 

PC, PSX, Saturn, N64 

e r Crash Bandicoot 
W ^ Platinum/Sony 

PSX 

7 o Three Lions 
» J Take 2 

PSX 

o 7 Grand Theft Auto 
PC, PSX 

q , 1 Die Hard Trilogy 
PC, PSX, Saturn 

-in Goldeneye007 
•WO Nintendo 

N64 

11 q Micro Machines v3 
• * ^ Platinum/Codemasters 

PC, PSX 

12 h n Tomb Raider 2 
• ™ 'V Eidos/Core Design 

PC,PSX 

13 4 TR2: Unfinished Business 
PC 

1 a a o Ultimate Soccer Manager 
• ■ * ^ Sierra Online/Cendant 

PC 

15 i r ™VA Touring Car 
1 W 1 U Codemasters 

PC,PSX 

1 g i c ISS Pro 
• W 1 y PiaErnunyKonsmi 

RSX 

17 1 q Pandemonium 
If i PiatirUinyCrysisI Dynnrrics//Seoa 

PC, PSX, Saturn 

18 17 Destruction Derby 2 PC,PSX 

iq 1R Theme Park 
1 W 10 BA CtfiisicsfBuflfmg/Acid Software 

. 
PC, PSX, Saturn, Amiga 

2Q po Worms 
wV C.Q pjatuium/Oceaa|Team17 

PC.G0, Saturn, Mega Drive 

ran c on I wr w rw 
Ranking Gier 

COpydght ELSP^compand tty ChartTrack 

■j 1 Ultimate Soccer Manager’98 
Sierra Online/Cendant 

o . Incoming 
™ " Rage Software 

3 6 Championship Manager ’97/98 
Eidos interactive 

4 3 
Tomb Raider 2 
EJtfos/Cora Design 

5 n Star Wars Supremacy 
W Vrra in/Lu cas-Art-s 

POLSKITOMO 
1 2 

GTA 
226 

2 1 
Quake 2 
185 

3 3 
BattleZone 
178 

a Fighting Force 
“ “ 170 

5 5 
TOGA 
157 

6 7 My/ft 
V / 145 

7 Incoming 
■ " 122 

8 Fallout 
1J2- 

9Ksigze i Tchorz 
* 063 

•inn JediKnight 
* W O 058 

A co u nas? U gory niewielkie przetasowania - Quake i GTA zamienity sig miejscami 
(choc GTA ma dose wyraznq przewagg nad konkurenejq). BattleZone tkwi w miejscu, 
podobnie jak niedawny lider, TOCA, za to pomigdzy nich wskoczyl od razu na czwarte 
miejsce Fighting Force! U dotu listy wrze - nadsytacie coraz wigcej propozycji (i 
przychodzi coraz wigeej gtosow - to bardzo optymistyezna prognoza!), zatem nastgpne 
notowanie (zapewne za miesiqc) moze wyglqdac juz zupetnie indezej... 
A propos gtosowania: akceptujemy tylko kartki pocztowe, na ktorych mozecie 
maksymalnie gtosowac na 3 ulubione gry (za 1-sze miejsce gra dostaje 3 punkty, za 
drugie - dwa, za trzecie - jeden). Czekamy zatem na Wasze gtosy! 

Pokwitowanie dla poczty 

. 
s townie 
ztotych 

..gr . 

- groszy 
jak wyze| 

wptacajqcy..., 

na rachunek 

SILVER SHARK sp. z o.o. 
BZ II ©/WROCLAW 

MR 11201665-124908-130-3000 

tempel 

>odpis przyjmuj^cego 

Pokwitowanie dla posiadaeza rachunku 

zt. 
stownie 
ztotych 

..gr. 

wptacajqcy.. 

c 
<L> j* *-< 

O 
Q 

na rachunek 

SILVER SHARK sp. z o.o. 
BZ II O/WROCLAW 

NR 11201665-124908-130-3000 

stem pel 

podpis przyjmujqcego 

pobrano opiate 

Pokwitowanie dla wptacajqcego 

z\. 
stownie 
ztotych . 

-gr . 

groszy 
. jak wyzej 

wpiacajqcy,. 

M ^ O 

na rachunek 

SILVER SHARK sp. z o.o. 
BZ II O/WROCLAW 

NR 11201665-124908-130-3000 

stem pel 

podpis przyjmujqcego 



- 

PIERWSZY W POLSCE MAGAZYN DLA MIlOSNIKdW MANGIIANIME Cena: 4,95 as* 



Zabijac, ranic, niszczyc... wystarczy. 

CZAS URATOWAC KOMUS ZYCIE! 
Dos6 juz przemocy! Pora ugasi6 pozary, zatroszczyc o rannych, pomoc ofiarom 

wypadkow. Jedynie sprawna organizacja moze pcmniajszyc rozmiary nieszcz$se. 

Masz do dyspozycji wyspecjalizowane jednostki polic j i , strazy pozame j , pogotowia 

oraz inne oddzialy wyposazone w nowoczesny sprz^t* *rylko Twoje decyzje wplyna 

na powodzenie akcji, Liczymy na Cxebie.. * 


